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Opracowanie w ramach Projektu „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego 
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Podstawowy znak “Rasa Rodzima” występuję tylko z głównym tutułem “Rasa Rodzima”, 
który jest napisany krojem LATO BLACK.

Znak nie posiada claimu, natomiast pod głównym tutułem zamieszczane są elementy graficzne 
w postacie ikon zwięrząt, które w dalszych wariantach rasowych znaku symbolizują daną rasę rodzimą 
Cały znak jest zaprojektowany w dodatkowym białym outlinem wokół znaku dla zamknięcia kompozycji 
znaku.

Główny tytuł

Elementy graficzne

Outline znaku

1. Konstrukcja znaku
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Pole ochronne definiuje obszar wokół znaku, w którym nie może pojawiać się żadna forma obca, 
zarówno graficzna, jak i tekstowa. Dzięki temu znak jest lepiej widoczny i zachowuje odpowiedni 
charakter. 

Do wyznaczenia pola ochronnego użyto modułu konstrukcyjnego “R”. Pole ochronne znaku 
“Rasa Rodzima” stanowi podwójna wysokość fontu “R” z tytułu Rasa Rodzima. 

2. Pole ochronne
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Pole ochronne definiuje obszar wokół znaku, w którym nie może pojawiać się żadna forma obca, 
zarówno graficzna, jak i tekstowa. Dzięki temu znak jest lepiej widoczny i zachowuje odpowiedni 
charakter. 

Do wyznaczenia pola ochronnego użyto modułu konstrukcyjnego “R”. Pole ochronne znaku 
“Rasa Rodzima” stanowi podwójna wysokość fontu “R” z tytułu Rasa Rodzima. 

2a. Zastosowanie pola ochronnego
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Modułem konstrukcyjnym jest prostokąt o szerokosc “a” i wysokość “b”, 
gdzie te moduły w skali 1:1 wynoszą a=45mm i b=35mm.

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości znaku w celu 
jego proporcjonalnego powiększania.

3. Znak na siatce modułowej
Znak w skali 1:1
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Znak “Rasa Rodzima” składa się z dwóch kolorów: zieleń oraz biel.

Każdy z tych kolorów należy stosować dokładnie 
wg wskazanych kodów kolorystycznych.

CMYK 0, 0, 0, 0

RGB
PANTONE
HEX Code

255, 255, 255

Biały kolor
#ffffff

CMYK

Parametry Parametry

60, 40, 90, 30

RGB
PANTONE
HEX Code

92, 103, 53

5753 C
#606737

4. Podstawowa kolorystyka
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Jak zaznaczono, wersję podstawową stanowi znak w kolorze zielonym.
Wszędzie, gdzie jest to możliwe, należy stosować tę wersję znaku.

Wersje monochromatyczne można stosować w bardzo wyjątkowych przypadkach, 
gdy uzasadnia to metoda reprodukcji, np. kiedy znak jest tłoczony, grawerowany 
lub gdy technologia druku wyklucza stosowanie koloru zielonego o zadanych 
w księdze znaku parametrach. 6

5. Ewentualne wersje monochromatyczne



6. Tła kolorystyczne

Preferowanym tłem dla znaku “Rasa Rodzima” jest kolor biały, można go również aplikować
na przezroczystych powierzchniach np. na opakowaniach foliowych.

Jest dopuszczalne umieszczanie znaku na innych tłach kolorystycznych przy czym paleta tych 
kolorów powinna być podobna do przedstawionej powyżej. 7



7. Niedopuszczalne tła kolorystyczne

Stosowanie znaku na tłach bardzo krzykliwych kolorystycznie 
lub niejednolitych jest niedozwolone.

8



8. Niedopuszczalne modyfikacje znaku

W żadnym przypadku nie wolno:
a) dodawać cień lub inny efekt pod logotypem,
b) dodawać obrys elementów,
c) zmieniać kolorystykę,
d) skalować wybrane elementy logotypu,
e) zmieniać konstrukcję logotypu,
f) skalować logotyp nieproporcjonalnie,
g) dodawać elementy w polu ochronnym.

9



9. Minimalne wielkości znaku

Należy pamiętać, że przy zbyt dużych zmniejszeniach znak staje się zniekształcony i nieczytelny.
Aby uniknąć tego zjawiska, określono minimalne wielkości symbolu dla kilku podstawowych technik 
aplikacji znaku. Minimalna wielkość znaku jest inna dla różnych technik reprodukcji. Przy maksymalnym 
zmniejszaniu logotypu aplikowanego w innych, nieujętych w Księdze Znaku technologiach, należy 
przeprowadzić próbę, która pozwoli stwierdzić, czy logotyp nie uległ zniekształceniu i jest czytelny.

w przypadku znaków przypisanych poszczególnym rasom należy dobrać wielkość znaku tak aby 
czcionka. z nazwą rasy była czytelna i możliwa do wydrukowania (nie powinna być niższa niż 7 pkt). 10

DRUK OFFSETOWY

INTERNET

FAVICON 16x16px

FAVICON 32x32px

SITODRUK DRUK SOLVENTOWY GRAWER

32mm

115px 70px

38mm 45mm 45mm



10. Typografia

W znaku uzyto kroju LATO BLACK jako główna nazwa znaku.
Znak “Rasa Rodzima” nie posiada claimu, natomiast posiada podpisy przy poszczególnych
wariantach z nazwami ras zwięrząt. Do podpisów z nazwą rasy używa się króju LATO HEAVY 
o wysokości  7 pkt. przy znaku w skali 1:1

Rekomendowane jest stosowanie Fontu ARIAL REGULAR i ARIAL BOLD do tytułów 
oraz treści materiałów tekstowych, promocyjnych oraz do prezentacji firmowej. 11

Aaa Bb Ccc Dd Eee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm
Nnn Ooó Pp Rr Sss Tt Uu Ww Xx Yy Zz Zz Zz LATO BLACK

LATO HEAVY

ARIAL REGULAR

ARIAL BOLD

Aaa Bb Ccc Dd Eee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm
Nnn Ooó Pp Rr Sss Tt Uu Ww Xx Yy Zz Zz Zz

Aaa Bb Ccc Dd Eee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm
Nnn Ooó Pp Rr Sss Tt Uu Ww Xx Yy Zz Zz Zz

Aaa Bb Ccc Dd Eee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm 
Nnn Ooó Pp Rr Sss Tt Uu Ww Xx Yy Zz Zz Zz



Wszystkie znaki identyfikujące poszczególne rasy zwierząt podlegają 
takim samym zasadom jak znak podstawowy „Rasa Rodzima”

Sugeruje się umieszczanie  znaków identyfikujących poszczególne rasy w prawym 
górnym rogu opakowania lub umieszczanie go w najlepszym polu widzenia opakowania.

Zasady te dotyczą: konstrukcji znaku, pola ochronnego, zastosowania pola ochronnego,
konstrukcji znaku na siatce modułowej, podstawowej kolorystyki, kolorystyki monochromatycznej,

dopuszczalnych teł kolorystycznych, niedopuszczalnych teł kolorystycznych,
niedopuszczalnych modyfikacji znaku, minimalnej wielkości znaku oraz typografii.

11. Znaki identyfikujace poszczególne rasy



Krowa Polska
Czerwona

13



Świnia
Puławska

14



Owca Cakiel
 Podhalański
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Koza
Karpacka

16
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Królik
Popielański



Kura
Zielononóżka
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Gęś
Kołudzka
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Pszczoła
Augustowska
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Krowa Polska
Czerwona

Świnia
Puławska

Owca Cakiel
Podhalański

Koza
Karpacka

Kura
Zielononóżka

Pszczoła
Augustowska

Królik
Popielański

Gęś
Kołudzka

12. Komplet znaków
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13. Zasada umieszczania ikon zwierząt dla kolejnych ras
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Krowa Polska
Czerwona

Świnia
Puławska

Koza
Karpacka

Kura
Zielononóżka

Pszczoła
Augustowska

Królik
Popielański

Gęś
Kołudzka

Owca Cakiel
Podhalański

Krowa Polska
Czerwona

2. Obowiązująca linia do utrzymania stałej     
    odległości pomiędzy główym tutułem, 
    a ikonami zwierząt,

3. Stała wysokość ikon przypisanych poszczególnym  
     rasom wraz z elementem graficznym,

4. Obowiązujące dwa wiersze do podpisywania 
     nazw ras zwierząt fontem o wysokości 7 pkt.
     przy skali znaku 1:1 

1. Stała wysokość głównego tytułu “Rasa Rodzima”,

Główny 
tytułu 

Ikonka 
zwierzęcia
z danej rasy 
rodzimej

Pełna nazwa danej
rasy rodzimej

1.
2.
3.

4.



Dziękujemy za uwagę

Księga znaku

Sadowski Sp. z o.o.     ul. Flisacka 3a/2     30-114 Kraków


