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Logotyp

Podstawowym elementem identyfikacji jest logotyp czyli herb oraz zapis 
graficzny pełnej nazwy Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.  
Jest to podstawowa forma identyfikacji, stosowana w większości sytuacji,  
w komunikacji ogólnej. 

1.1.1 logotyp 



1.1.2 logoty  | pole ochronne

Pole ochronne logotypu

Pole ochronne wyznacza obszar, w którym nie mogą pojawiać się żadne inne 
formy graficzne. Nie wolno go naruszać.  
Pole ochronne wyznacza również odległość logotypu od krawędzi nośnika. 
Stosowanie pola ochronnego gwarantuje prawidłowy odbiór wizualny znaku.

Nie wolno samodzielnie konstruować logotypu. Stanowi on zamkniętą całość  
i nie powinien być poddawany jakimkolwiek zniekształceniom.  
Należy korzystać wyłącznie z zapisu elektronicznego logotypu. 



1.2.1 logotyp | wersja angielska

Logotyp

Logotyp w wersji angielskiej to herb oraz zapis graficzny pełnej nazwy  
Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences.  
Jest to podstawowa forma identyfikacji, stosowana w większości sytuacji,  
w komunikacji niepolskojęzycznej. 



1.2.2 logotyp | wersja angielska  | pole ochronne

Pole ochronne logotypu

Pole ochronne wyznacza obszar, w którym nie mogą pojawiać się żadne inne 
formy graficzne. Nie wolno go naruszać.  
Pole ochronne wyznacza również odległość logotypu od krawędzi nośnika. 
Stosowanie pola ochronnego gwarantuje prawidłowy odbiór wizualny znaku.

Nie wolno samodzielnie konstruować logotypu. Stanowi on zamkniętą całość  
i nie powinien być poddawany jakimkolwiek zniekształceniom.  
Należy korzystać wyłącznie z zapisu elektronicznego logotypu. 



1.3.1 herb

Herb

Herb jest elementem identyfikacji stosowanym w szczególnych sytuacjach. 
Herb można stosować na nośnikach niepozwalających na zastosowanie 
logotypu, np avatar czy favicon. 



1.3.2 herb | pole ochronne

Pole ochronne herbu

Pole ochronne wyznacza obszar, w którym nie mogą pojawiać się żadne inne 
formy graficzne. Nie wolno go naruszać.  
Pole ochronne wyznacza również odległość herbu od krawędzi nośnika. 
Stosowanie pola ochronnego gwarantuje prawidłowy odbiór wizualny znaku.

Nie wolno samodzielnie konstruować herbu. Stanowi on zamkniętą całość  
i nie powinien być poddawany jakimkolwiek zniekształceniom.  
Należy korzystać wyłącznie z zapisu elektronicznego herbu. 



Wielkość minimalna

Tabela przedstawia wielkości minimalne herbu i logotypu przewidziane  
do stosowania w materiałach drukowanych i wyświetlane na monitorach. 

Podane wartości są wielkościami, przy których logo nie traci swej czytelności. 
Należy unikać stosowania znaku poniżej jego wielkości minimalnej.

1.4.1 logo | wielkość minimalna

160/46 pix. 170/46 pix.18/24 pix.

28/8,3 mm 29,8/8,3 mm6,2/8,2 mm



1.5.1 logo | kolory

Kolory Logo

Kolorem podstawowym logo jest gradient koloru pomarańczowego  
i czarny kolor napisów. 



Gradient

Wykres pokazuje wartości kolorystyczne gradientu.  
Kąt nachylenia zależy od proporcji tła.

1.5.2 logo | kolory | gradient

C:0, M:85, Y:100, K:0
R: 204, G: 51, B: 0

C:0, M:42, Y:100, K:0
R: 255, G: 153, B: 0

50%

Kąt 20-60°



1.5.3 logo | kolory | wersje monochromatyczne

Logo monochromatyczne

Kolorem podstawowym logo jest gradient koloru pomarańczowego  
i czarny kolor napisów na białym tle. Natomiast na tłach kolorowych  
można stosować logotyp w wersji monochromatycznej białej.

W uzasadnionych przypadkach, np. druk jednokolorowy, dopuszczalne jest 
stosowanie logo monochromatycznego czarnego na białym tle.



Miejsce logo w przestrzeni

Preferowane miejsce logo na wszelkiego typu nośnikach to góra „do lewej”.
Jeśli kompozycja graficzna tego wymaga, logo można umieścić  
u góry nośnika, „na osi” lub na dole „do prawej”.

W sytuacjach, w których logo Instytutu występuje jako logo współorganizatora 
lub jednego ze sponsorów dopuszcza się umieszczenie logo w innej przestrzeni, 
jednak zawsze z zachowaniem minimalnego pola ochronnego i wielkości.

1.6.1 logo | miejsce w przestrzeni



1.7.1 niedozwolone użycie

Niedozwolone użycie

Niedozwolone jest konstruowanie samodzielnie znaku, zmiana jego proporcji, 
wielkości i miejsca poszczególnych elementów. 

Nie należy umieszczać znaku na niejednorodnych tłach oraz ograniczać jego pola 
ochronnego. Należy też pamiętać o zachowaniu odpowiedniego kontrastu między 
tłem a znakiem.



2.1 typografia

Roboto Condensed  
to font podstawowy  
w komunikacji 



Typografia podstawowa

Podstawowymi fontami w komunikacji marki, stosowanymi  
w publikacjach i materiałach drukowanych jest rodzina  
Roboto Condensed w odmianach.
Fonty do pobrania ze strony: 
https://fonts.google.com/?query=Roboto+Condensed+

Hasła i tytuły powinny być pisane zdecydowanie większym krojem niż pozostałe 
bloki tekstowe. Do składu tekstów na białych i jasnych tłach korzystamy z fontu 
w odmianie Light. Na tłach ciemnych i w kontrze stosujemy odmianę Regular.  
Przy tworzeniu przekazu należy dbać o jego czytelność. 

2.1.1 typografia | font podstawowy

Roboto Condensed Light AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ 

 aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Roboto Condensed Light Italic AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ 

 aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Roboto Condensed Regular AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ 

 aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Roboto Condensed Italic AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ 

 aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Roboto Condensed Bold AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ 

 aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Roboto Condensed Bold Italic AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ 

 aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890 

https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed?query=Roboto+Condensed+#standard-styles


Typografia zastępcza

W przypadku komunikacji mailowej i w edytorach tekstu należy stosować 
zamiennik – font systemowy Calibri.

2.2.1 typografia | font zastępczy

Calibri Regular AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ 

 aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Calibri Italic AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ 

 aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Calibri Bold AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ 

 aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890

Calibri Bold Italic AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ 

 aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż1234567890



Wizytówka

Druk na papierze białym gładkim, matowym satynowanym  
lub matowym, minimum 300g. Druk dwustronny.
Wymiary 85/55 mm. Wszystkie wymiary i wielkości tekstów opisane  
w szablonie InDesign. (IChOwizytówki.indd)

3.1.1 akcydensy | wizytówki 

prof. Imię Nazwisko
Stanowisko lub funkcja

 m : +48 501 234 567
 t : +48 22 343 23 20
 e : imie.nazwisko@icho.edu.pl

ul. M. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
www.icho.edu.pl

Professor Imię Nazwisko
Position or function

 m : +48 501 234 567
 t : +48 22 343 23 20
 e : imie.nazwisko@icho.edu.pl

M. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland
www.icho.edu.pl



Papier firmowy

Wersja papieru drukowana razem z logo i danymi adresowymi wprost z komputera. 
Druk z drukarek laserowych na papierze matowym offsetowym lub satynowanym 
100–120 gram.
Należy korzystać z przygotowanego szablonu edytora.

3.2.1 akcydensy | papier firmowy

Szanowni Państwo!

Hictis nem. Loreici corpore raestiberum a plitatu ritatus et aut ist qui cus, vent ut andicipsam non commoditem 
quamus eium liquiss imaxim ipsunt omnis quia cus arum aperum eost, odi comni quodita testiaest, siti dolupta 
eratias eum hariata tiores nobis dempor audi oditaquam eaquam sunt erspitatia atur? Quis qui odit il maximus 
ut ut ut omnihicipsae et min cullam fugitibust, sit ut dolecestis ullicipicto te ex essus. Sam quam, officiis eosa-
ecte reptas adis conest, sini que nos et lam aspero blatem se nisqui re conseque eatemol uptatur?

Modi alibustrum doluptas explic tem as comnit officitae. Et eum eumquiatem excesse rchillaImporibus sunt. 
Udis sit excest aut entiam dellaccus. Bora quiducient vollupt atecaep erchil molorrum escipid quibusandae non 
eturi re, custist, officte laborro core invent.Itium sum, volorec aeculla quatur, non paruptatur sum facerchit 
eum voluptae provitas quo consectur milibus ad mmolorrum escipid quibusandae non eturi re, custist, officte 
laborro core invent.Itium sum, volorec aeculla quatur, non paruptatur sum facerchit eum voluptae provitas 
quoUdis sit excest aut entiam dellaccus. Bora quiducient vollupt atecaep erchil molorrum escipid quibusandae 
non eturi re, custist, officte laborro core invent.Itium sum, volorec a consectur miagnati atempore coriberum 
et lam nectotas ipiendi tatusant. Aciendi tatestis ilique eos con pel il inctur?

Warszawa 4 czerwca 2021 r.

Nasz znak: XX.444.1.2021

Institute of Organic Chemistry  
and Biochemistry AS CR

Flemingovo náměstí 542/2 
160 00 Praha 6 
Czech Republic

prof. Imię Nazwisko
stanowisko lub funkcja

+48 22 343 23 22  
imie.nazwisko@icho.edu.pl

Kasprzaka 44/42, 01-224 Warszawa icho.edu.pl

Imię Nazwisko

stanowisko lub funkcja



3.2.2 akcydensy | papier firmowy | kontynuacja

Kasprzaka 44/42, 01-224 Warszawa icho.edu.pl Kasprzaka 44/42, 01-224 Warszawa icho.edu.pl



Stopka mailowa

Należy korzystać z szablonu przygotowanego w HTML.

3.3.1 akcydensy | stopka mailowa

Officid eat fuga. Ihil maio tempore ctotaqui id qui doloris tiunt.
Dis que dit que ipsunt reribus utes accum la consequatem eveni conse volupis veli-
gendant, sunte vollorem fugias sundiam sit audaero qui diandi quidus re assit vende 
cus, aliquidebit oditam corectores et que delicae pliqui sumquiat.

Opis wygenerowany automatycznie Dbaj o środowisko. Nie drukuj tego maila.
Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej ad-
resata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali 
ją przez pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość, usunąć 
wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w 
części w jakiejkolwiek formie.

st. nauk. Imię Nazwisko
stanowisko lub funkcja

 m : +48 501 234 567
 t : +48 22 343 23 20
 e : imie.nazwisko@icho.edu.pl

icho.edu.pl



Koperty C4, C5 i DL (amerykanka)

Druk na kopertach niepowlekanych offsetowych. 
Szablony InDesign:
>IChOkopertaC4.indd
>IChOkopertaC5.indd
>IChOkopertaDL.indd

3.4.1 akcydensy | koperty | C5, C6, DL

ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa



Szanowni Państwo!

Hictis nem. Loreici corpore raestiberum a plitatu ritatus et aut ist qui cus, vent ut andicipsam non commoditem 
quamus eium liquiss imaxim ipsunt omnis quia cus arum aperum eost, odi comni quodita testiaest, siti dolupta 
eratias eum hariata tiores nobis dempor audi oditaquam eaquam sunt erspitatia atur? Quis qui odit il maximus 
ut ut ut omnihicipsae et min cullam fugitibust, sit ut dolecestis ullicipicto te ex essus. Sam quam, officiis eosa-
ecte reptas adis conest, sini que nos et lam aspero blatem se nisqui re conseque eatemol uptatur?

Modi alibustrum doluptas explic tem as comnit officitae. Et eum eumquiatem excesse rchillaImporibus sunt. 
Udis sit excest aut entiam dellaccus. Bora quiducient vollupt atecaep erchil molorrum escipid quibusandae non 
eturi re, custist, officte laborro core invent.Itium sum, volorec aeculla quatur, non paruptatur sum facerchit 
eum voluptae provitas quo consectur milibus ad mmolorrum escipid quibusandae non eturi re, custist, officte 
laborro core invent.Itium sum, volorec aeculla quatur, non paruptatur sum facerchit eum voluptae provitas 
quoUdis sit excest aut entiam dellaccus. Bora quiducient vollupt atecaep erchil molorrum escipid quibusandae 
non eturi re, custist, officte laborro core invent.Itium sum, volorec a consectur miagnati atempore coriberum 
et lam nectotas ipiendi tatusant. Aciendi tatestis ilique eos con pel il inctur?

Warszawa 4 czerwca 2021 r.Nasz znak: XX.444.1.2021

Institute of Organic Chemistry  
and Biochemistry AS CR

Flemingovo náměstí 542/2 
160 00 Praha 6 
Czech Republic

prof. Imię Nazwisko
stanowisko lub funkcja

+48 22 343 23 22  
imie.nazwisko@icho.edu.pl

Kasprzaka 44/42, 01-224 Warszawa icho.edu.pl

Imię Nazwisko

stanowisko lub funkcja

ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
www.icho.edu.pl

3.5.1 akcydensy | teczka

ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
www.icho.edu.pl

Teczka na dokumenty

Druk jednostronny na kartonie białym gładkim, satynowanym,  
minimum 300g.



3.5.2 akcydensy | teczka

Teczka na dokumenty + wykrojnik

Druk jednostronny na kartonie białym gładkim, satynowanym,  
minimum 300g.

ul. M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
www.icho.edu.pl



3.5.3 akcydensy | teczka

Szanowni Państwo!

Hictis nem. Loreici corpore raestiberum a plitatu ritatus et aut ist qui cus, vent ut andicipsam non commoditem 
quamus eium liquiss imaxim ipsunt omnis quia cus arum aperum eost, odi comni quodita testiaest, siti dolupta 
eratias eum hariata tiores nobis dempor audi oditaquam eaquam sunt erspitatia atur? Quis qui odit il maximus 
ut ut ut omnihicipsae et min cullam fugitibust, sit ut dolecestis ullicipicto te ex essus. Sam quam, officiis eosa-
ecte reptas adis conest, sini que nos et lam aspero blatem se nisqui re conseque eatemol uptatur?

Modi alibustrum doluptas explic tem as comnit officitae. Et eum eumquiatem excesse rchillaImporibus sunt. 
Udis sit excest aut entiam dellaccus. Bora quiducient vollupt atecaep erchil molorrum escipid quibusandae non 
eturi re, custist, officte laborro core invent.Itium sum, volorec aeculla quatur, non paruptatur sum facerchit 
eum voluptae provitas quo consectur milibus ad mmolorrum escipid quibusandae non eturi re, custist, officte 
laborro core invent.Itium sum, volorec aeculla quatur, non paruptatur sum facerchit eum voluptae provitas 
quoUdis sit excest aut entiam dellaccus. Bora quiducient vollupt atecaep erchil molorrum escipid quibusandae 
non eturi re, custist, officte laborro core invent.Itium sum, volorec a consectur miagnati atempore coriberum 
et lam nectotas ipiendi tatusant. Aciendi tatestis ilique eos con pel il inctur?

Warszawa 4 czerwca 2021 r.Nasz znak: XX.444.1.2021

Institute of Organic Chemistry  
and Biochemistry AS CR

Flemingovo náměstí 542/2 
160 00 Praha 6 
Czech Republic

prof. Imię Nazwisko
stanowisko lub funkcja

+48 22 343 23 22  
imie.nazwisko@icho.edu.pl

Kasprzaka 44/42, 01-224 Warszawa icho.edu.pl

Imię Nazwisko

stanowisko lub funkcja

M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warsaw, Poland
www.icho.edu.pl

M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warsaw, Poland
www.icho.edu.pl

Teczka na dokumenty

Druk jednostronny na kartonie białym gładkim, satynowanym,  
minimum 300g.



3.5.4 akcydensy | teczka

Teczka na dokumenty + wykrojnik

Druk jednostronny na kartonie białym gładkim, satynowanym,  
minimum 300g.

M. Kasprzaka 44/52
01-224 Warsaw, Poland
www.icho.edu.pl



4.1.1 promocyjne | rollup

icho.edu.pl icho.edu.pl

Accelerating Sustainable Chemistry
Synthesis – Catalysts – AI



4.2.1 promocyjne | kubek

Kubki

Projekt ideowy, pokazujący ogólne zasady układu grafiki.



4.3.1 promocyjne | długopis

Dlugopisy

Projekt ideowy, pokazujący ogólne zasady układu grafiki.



Smycze

Wersja z pełną nazwą Instytutu lub adresem strony www.  
Szerokość taśmy 12 mm.

4.4.1 promocyjne  | smycz

www.icho.edu.pl www.icho.edu.pl www.icho.edu.pl www.icho.edu.pl www.icho.edu.pl www.icho.edu.pl



4.5.1 promocyjne  |  identyfikatory

Identyfikatory

Projekt identyfikatorów, imiennego dla pracowników i dla gości.

prof. Imię 
Nazwisko

000123

Członek 
Rady Naukowej
000123



4.6.1 promocyjne | T-shirt

T-shirt

Projekt ideowy, nadruk na przodzie i tyle.
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