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Geneza powstania logo03

Nowe logo miasta Sandomierza jest odpowiedzią na potrzebę  
rebrandingu loga jakim posługiwało się miasto od 2011 roku.

Założeniem projektowym było odświeżenie loga w związku  
ze zmianami zachodzącymi w promocji miasta.

Audyt wykazał, iż sandomierzanie utożsamiają się ze znakiem  
litery „S” w koronie, stąd decyzja o oparciu nowego projektu  
o poprzednio wypracowany symbol. 

W nowym logo unowocześniono sygnet, zmodyfikowano  
typografię i kolorystykę.



04 Geneza powstania logo   Składowe znaku

W myśl ogólnej tendencji do upraszczania 
dopełnieniem odświeżonego sygnetu  
jest sama nazwa miasta. 

Nawiązanie do historycznych rycin i map, 
w których pierwszą literę nazwy miasta 
wyróżniano znacznym powiększeniem 
względem pozostałych.

Odniesienie do królewskiego  
charakteru miasta. Zwieńczenie korony 
jest inspirowane bierkami szachów 
nazwanych sandomierskimi, uznanych 
za jedne z najstarszych w Europie.



05

Kolorystyka sygnetu inspirowana  
jest charakterystyczną barwą dachów 
starówki Sandomierza.

Zgodnie z psychologią kolorów – 
pomarańczowy: symbolizuje energię, 
optymizm, aktywność, pobudza  
do działania, stymuluje emocje a nawet 
apetyt, utożsamiany jest z ciepłem, 
przyciąga uwagę, pobudza kreatywność  
i entuzjazm, pomaga odzyskać radość,  
siły witalne i pewność siebie.

Geneza powstania logo   Składowe znaku



Podstawowa wersja znaku   Budowa06

Sygnet – element wiodący, który 
może występować samodzielnie.

Nazwa miasta.

Znak jest zbudowany w oparciu o dwie 
składowe: sygnet (element graficzny logo)  
i nazwę miasta.



07 Podstawowa wersja znaku   Kolorystyka uzupełniająca

Podstawowa wersja znaku:
1. w jednym kolorze,
2. w kontrze,
3. czarno-biała na jasnym tle,
4. czarno-biała w kontrze.

1. 3.

2. 4.



Alternatywne wersje znaku08

Dopuszczona do użytku wersja skrócona, 
wykorzystująca sam sygnet.



09 Alternatywne wersje znaku Kolorystyka uzupełniająca

Wersja skrócona znaku:
1. w jednym kolorze,
2. w kontrze,
3. czarno-biała na jasnym tle,
4. czarno-biała w kontrze.

1. 3.

2. 4.



10 Konstrukcja znaku

Podstawowe proporcje 
w budowie znaku.
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11 Pole ochronne znaku

Pole ochronne to obszar, którego 
zadaniem jest chronić czytelnośc 
znaku. W jego obrębie nie powinien 
znaleźć się żaden innych element 
graficzny.

2 x

2 x

x



12 Kolorystyka znaku

Znak ma ściśle określoną kolorystykę 
w której może występować.

CMYK
13  69  95  2

RGB
212  107  46

PANTONE
7583 C

#d46b2e

CMYK
0  0  0  95

RGB
51  49  50

PANTONE
412 C

#333132



13 Typografia znaku

W zapisie nazwy miasta zastosowano 
nowoczesny, bezszeryfowy krój, nawiązujący 
stylistycznie do formy sygnetu – zaprojektowany 
przez Mateusza Machalskiego, Corpo Sans  
w odmianie Medium.



14 Skalowanie znaku

Rekomendowana minimalna wielkość 
znaku stosowana w materiałach 
powielanych technikami poligraficznymi.

Minimalna wielkość na ekranie uzależniona 
jest od czytelności znaku i rozdzielczości 
monitora bądź wyświetlacza.

9 mm



15 Zestawienie z innymi znakami

Współistnienie znaków uwzględnia 
ich pole ochronne.

x

2 x

2 x 2 x



16 Niedopuszczalne modyfikacje znaku

1. Deformacja elementów znaku  
(ściskanielub r ozciąganie).
2. Zmiana położenia elementów znaku.
3. Ustawianie znaku pod innym kątem.
4. Modyfikacja proporcji elementów w znaku.
5. Zastosowanie nieprawidłowej kolorystyki  
(jest dopuszczalna w przypadku,  
gdy druk jest jednokolorowy, w kolorze  
spoza specyfikacji logo).
6. Pozycjonowanie obcych elementów na znaku.
7. Dodawanie obrysu do znaku.
8. Dodawanie efektów do znaku.
9. Niedozwolone jest odtwarzanie znaku
na bazie innych krojów pism.
10. Zmiana tła na zbyt konkurencyjne.

Niedopuszczalna jest jakakolwiek 
ingerencja w formę graficzną znaku.

1. 2. 3. 4.

5.

9.

6.

10.

7. 8.

Sandomierz


