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Symbolika znaku

Znak zawiera elementy Herbu Leliwa, który jest stosowany jako Herb 
Gminy Mińsk Mazowiecki i identyfikowany bezpośrednio z Gminą. 
Elementy zaczerpnięte z Herbu Leliwa to ośmiopromienna gwiazda  
i błękitny półksiężyc. 

W znaku umieszczono również samoloty wojskowe MiG-29, kojarzone 
z 23 Bazą Lotnictwa Taktycznego zlokalizowaną na terenie Gminy Mińsk 
Mazowiecki. Zawarcie tego elementu podkreśla długoletnią historię 
istnienia lotniska wojskowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
 
Poziomy, błękitny element symbolizuje Ziemię, pagórek, i nawiązuje  
do obszarów wiejskich Gminy Mińsk Mazowiecki.
Gwiazda, kojarząca się ze wschodzącym słońcem, jest symbolem 
nowego dnia, siły, witalności. Ponad tymi elementami widać dwa 
samoloty, za którymi ciągną się smugi nawiązujące kształtem  
do półksiężyców. 

Logo podkreśla pozytywne perspektywy Gminy leżącej blisko centrum 
administracyjno-gospodarczego kraju oraz fakt, że jest ona ważnym 
strategicznie punktem regionu.
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Forma podstawowa znaku

Forma podstawowa z taglinem
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Formy alternatywne

forma podstawowa - poziom

forma podstawowa z taglinem - poziom

forma podstawowa ze zmodyfikowanym taglinem - poziom

sygnet
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Logo wpisuje się w prostokąt. 
Pole podstawowe to prostokąt, którego boki wyznaczają najdalej 
wysunięte elementy znaku.

Pole podstawowe
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Pole ochronne wokół znaku to obszar, na którym nie powinien znajdować się 
żaden element tekstowy lub graficzny.
Pole ochronne zostało wyznaczone wokół pola podstawowego  
jako pas, którego szerokość równa jest odległości pomiędzy sąsiednimi 
promieniami gwiazdy wchodzącej w skład logotypu.

Pole ochronne

mi���c� � �r��s�łoś��ą
Mińsk Mazowiecki

Gmina
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Proporcje logotypu

Podczas skalowania logotypu należy zachować odpowiednie proporcje.

Mińsk Mazowiecki
Gmina
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Pole ochronne - przykłady

Zastosowanie niepoprawne

Zastosowanie poprawne

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służą-
cym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych 
dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicz-
nego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci telein-
formatycznej (Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków 
organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elek-
tronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651)).
W celu skorzystania z ESP Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki 
dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe 
warunki:
założyć indywidualne (darmowe) konto na ePUAP
posiadać pro�l zaufany lub certy�kat kwali�kowany
przekazać dokument poprzez wypełnienie elektronicznego 
formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu
Adres skrytki Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki na ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytka
Istnieje możliwość skorzystania z formularza elektronicznego 
Pisma ogólnego do podmiotu publicznego na platformie 
ePUAP.
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) dostepna jest pod adresem: http://epuap.gov.pl/.
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, 
przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację 
usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną 
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Gmina
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tekst w odpo-
wiedniej odle-
głości od znaku

tekst narusza 
pole ochronne 
znaku

ramka narusza pole ochronne znaku

odpowiednia 
odległość znaku 
od brzegów 
dokumentu

znak za blisko 
brzegów doku-
mentu

zdjęcie w odpo-
wiedniej odległości 

od znaku

zdjęcie narusza pole 
ochronne znaku
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Kolorystyka

W projekcie użyto fontu Myriad Pro i Sriracha.

Kolorystyka znaku nawiązuje do herbu Leliwa, którym posługuje się 
Gmina Mińsk Mazowiecki.

Typografia

PANTONE
Process Blue U

CMYK    100   15   0   6
RGB         0    133    202
HEX                #0085CA

PANTONE
Yellow U

CMYK    0    0    100    0
RGB         255    232    0
HEX                 #FFE800

Myriad Pro Bold

Myriad Pro Bold

mi���c� � �r��s�łoś��ą

Mińsk Mazowiecki
Gmina

Sriracha Regular
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzżź1234567890

Myriad Pro Bold
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzżź1234567890
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Warianty achromatyczne
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Warianty monochromatyczne

Znak w wersji monochromatycznej - wizualizacja dla sygnetu i wersji  
z taglinem. 
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Wielkość minimalna

znak z taglinem
47 mm x 39 mm
133 px x 112 px

znak z typografią
22 mm x 21 mm
62 px x 59 px

tylko sygnet
9 mm  x 11 mm
26 px x 32 px

znak z typografią
9 mm x 34 mm
26 px x 95 px

znak z taglinem
17 mm x 63 mm
48 px x 179 px

Wielkość minimalną należy dostosować do materiału i technologii 
druku, grawerowania lub wytłaczania. Minimalne rozmiary, poniżej 
których znak przestaje być czytelny (w zaokrągleniu do milimetra  
i piksela):

wysokość x szerokość
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Stosowanie znaku na różnych tłach

Podstawową formą logotypu jest znak stosowany na białym tle. 
W przypadku wykorzystania logotypu na tle zdjęcia możliwe jest użycie 
znaku bez białego tła jeśli pozostaje on czytelny - w bezpośredniej 
bliskości logotypu tło powinno być w miarę jednolite. 

prawidłowo nieprawidłowo
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Druk logotypu na tle jednolitym możliwy jest bez białego tła tylko wtedy, 
gdy znak pozostanie czytelny. Możliwe jest również zastosowanie jednej  
z form monochromatycznych.

prawidłowo nieprawidłowo
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Niedozwolone użycie znaku

Grawerowanie, wytłaczanie, druk w innych 
technologiach

Dla prawidłowego funkcjonowania znaku niedopuszczalna jest 
ingerencja w jego formę graficzną i kolorystyczną. Przykłady 
niedopuszczalnego zastosowania symbolu: zniekształcanie przez 
nieprawidłowe skalowanie, zmiana proporcji, zmiana kolorystyki, 
umieszczenie na nieczytelnym tle, naruszenie pola ochronnego.
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Przy druku znaku na foliach lub materiałach należy uzgodnić 
specyfikację pliku pdf z drukarnią. 
Ogólne warunki:
fonty powinny być zamienione na krzywe,
tryb kolorów CMYK.
Rozdzielczość należy dostosować do formatu i technologii druku, np.:
folia 300 dpi, 
folia one way vision, druk wielkoformatowy 200 dpi, 
baner 30-150 dpi (w zależności od rozmiaru), 
roll-up 120 dpi.
Format przy większych wydrukach (np. druk wielkoformatowy, baner) 
powinien być zgodny z zamawianym rozmiarem (1:1).
Grawerowanie/wytłaczanie należy wykonywać z wersji achromatycznej.
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system identyfikacji wizualnej
Gminy Mińsk Mazowiecki
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Papier firmowy, wizytówki
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Koperty, teczka na dokumenty
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Torby na materiały promocyjne, 
torba na laptop
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Roll-up, baner
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Stojak informacyjny, plakietki
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USB, koszulki
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Namiot, oznakowanie samochodu
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Długopisy, kubek



26

Smycz, płyta CD
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Oznakowanie zewnętrzne

Zastosowanie znaku na Facebooku
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Zastosowanie znaku na landing page


