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Identyfikacja wizualna (Corporate Identity 
– CI) firmy jest zbiorem poj´ç dotyczàcych jej 
„wyglàdu” i „charakteru”, dzi´ki któremu mo˝e 
byç postrzegana  
w konkretny i spójny sposób przez otoczenie.  
Jest to niezb´dne, kiedy chcemy aby firma była 
rozpoznawalna i zapami´tana przez inne firmy 
oraz osoby. Jest to równiez bardzo precyzyjny 
plan, dzi´ki któremu tworzy si´ odpowiednia 
prezentacja na zewnàtrz jak i czytelna 
komunikacja wewnàtrz firmy.

Identyfikacja Wizualna pomaga stworzyç 
wizerunek firmy poprzez odpowiednià 
specyfikacj´ jej elementów i co za tym idzie 
– pomaga równie˝ w strategii pozycjonowania 
na rynku oraz budowania zaufania jej klientów. 
Jest  tak˝e narz´dziem do zbudowania marki, 
której wartoÊç b´dzie wzrastaç z czasem.

Stworzenie spójnej i czytelnej to˝samoÊci 
wizualnej firmy i jej produktów przekłada si´  
na łatwiejsze sformułowanie i przekaz ofert  
a w rezultacie osiàganie przez firm´ 
zaplanowanych przez nià celów.

Obecnie w 2008 roku doczekaliÊmy si´ systemu 
identyfikacji wizualnej (CI) dla GDDKiA.
Pozwoli to wzmocniç wizerunek instytucji, 
ujednoliciç sposób stosowania znaku,
oraz wszelkich form wizualnych korporacji.

Identyfikacja wizualna

Wszystko wokó∏ nas ulega przemianom. 
W historii ró˝nych znanych marek dokonywano 
modyfikacji nie tylko oferowanych produktów, 
ale równie˝ ich identyfikacji wizualnych. 
Sà one dostosowywane do zmieniajàcych si´ 
czasów i trendów.

Dotychczasowy znak firmowy Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad by∏ projektowany  
pod koniec XX wieku. Wyra˝a∏ idee nawiàzujàce 
do dróg i Polski przez zawarcie  
w symbolu rysunku szosy uk∏adajàcej si´  
w kszta∏t g∏owy or∏a. Skrót nazwy „GDDKiA” 
został umieszczony pod symbolem. Czcionka 
logotypu została dopasowana kształtem do 
proporcji symbolu. Kolor znaku – pomaraƒczowy 
nadaje mu ˝ywy, dynamiczny i ciep∏y charakter.

Po pewnym okresie stosowania znak przestał byç 
ju˝ nowoczesny i ze wzgl´du  
na ma∏à i nieczytelnà cz´Êç typograficznà 
doczeka∏ si´ restylizacji.

Restylizacja obj´∏a obie cz´Êci znaku – symbol  
i logotyp. UÊciÊlone zosta∏y uzupe∏niajàce wersje 
znaku oraz wersje kolorystyczne.

Restylizacja znaku



Nowy znak 

Restylizacjia znaku obj´∏a: zmian´ proporcji symbolu wzgl´dem logotypu, dopracowanie symbolu 
i zmian´ czcionki logotypu.
Proporcje – logotyp zosta∏ powi´kszony tak aby sta∏ si´ wa˝nà i czytelnà cz´Êcià znaku.
Symbol – zosta∏ zmieniony tak aby by∏ bardziej kojarzony z g∏owà or∏a. Nadano mu bardziej 
dynamicznà i lekkà form´.
Logotyp – zosta∏ zmieniony tak aby by∏ bardziej czytelny i funkcjonalny w ró˝nych zastosowaniach.

Symbol
Nowy symbol jest lepiej kojarzony 
z konturem głowy orła. Zachowuje 
jednoczeÊnie kszta∏t wijàcej si´ drogi. 
Podci´cie podstawy, zwi´kszenie 
Êwiate∏ i dodanie wi´kszej iloÊci 
krzywizn dynamizuje symbol  
i nadaje mu lekkoÊci. Oddaje ide´ 
dostosowania drogi do potrzeb 
u˝ytkowników i otaczajàcej jej 
przestrzeni.

Logotyp
Cz´Êç typograficzna znaku zosta∏a 
znacznie powi´kszona tak aby by∏a 
równie wa˝na jak i symbol. Dzi´ki 
temu odbiorca b´dzie lepiej kojarzy∏ 
znak z nazwà firmowà. Ponadto 
dzi´ki takim proporcjom wzrasta 
czytelnoÊç logotypu przy ma∏ych 
aplikacjach znaku lub patrzeniu  
na niego z du˝ej odleg∏oÊci.
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Charakterystyka
Najwa˝niejszym narz´dziem systemu identyfikacji wizualnej jest 
znak firmowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  
Znak składa si´ z dwóch elementów: 
symbolu – który nawiàzuje do wijàcej si´ szosy oraz kszta∏tu 
g∏owy or∏a, logotypu – GDDKiA – skrótu nazwy Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Sà to elementy nierozłàczne o ÊciÊle okreÊlonych proporcjach, 
układzie i kolorystyce. W wersji podstawowej elementy te 
wyst´pujà zawsze na białym tle. Jakiekolwiek zmiany proporcji, 
układu i kolorystyki znaku, poza wyjàtkami opisanymi w dalszej 
cz´Êci ksi´gi, sà niedopuszczalne. 

Uwaga
Nale˝y stosowaç wzorzec elektroniczny logotypu i nie odtwarzaç 
samemu nazwy. Został on specjalnie zaprojektowany, dobrano  
w nim starannie proporcje i Êwiatło mi´dzy literami. 
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Podstawowe formy znaku firmowego

Wersje podstawowe to najcz´Êciej u˝ywane formy w komunikacji wewn´trznej i zewn´trznej. 

Znak firmowy jest kluczem do budowy identyfikacji wizualnej firmy.
Jest to niejako „twarz” firmy, która b´dzie elementem niezb´dnym do jej postrzegania  
i zapami´tania. Dzi´ki czytelnemu znakowi powstaje marka, o znaczàcej pozycji na rynku. 

Zastosowanie
Wszystkie materiały w komunikacji korporacyjnej.

Uwaga
Symbol i logotyp poszczególnych form znaku to elementy 
nierozłàczne o ÊciÊle okreÊlonych proporcjach, układzie i kolorystyce. 
W wersji podstawowej elementy te wyst´pujà zawsze na białym tle.  
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Znak podstawowy 1 ze skrótem nazwy
Znak składa si´ z dwóch elementów: symbolu i umieszczonego 
pod nim logotypu – GDDKiA
Zastosowanie: w sytuacjach gdy nie ma potrzeby przedstawiania 
pe∏nej nazwy lub pe∏nej nazwy z nazwà oddzia∏u. Wersj´ tà 
stosujemy równie˝ przy du˝ych zmniejszeniach oraz w sytuacjach 
kiedy mamy dobre rozpoznanie i kojarzenie skrótu z pełnà nazwà.

Znak podstawowy 2 ze skrótem nazwy
Znak składa si´ z dwóch elementów: symbolu i umieszczonego 
pod nim logotypu – GDDKiA
Wersja 2 ró˝ni si´ mniejszym logotypem w stosunku do wersji 1.
Zastosowanie: Przeznaczona jest do rzadkich zastosowaƒ,  
w których znak chcemy umieÊciç pionowo a mamy bardzo ma∏à 
szerokoÊç.

Znak podstawowy z pe∏nà nazwà 
Znak składa si´ z dwóch elementów: symbolu i umieszczonego 
pod nim logotypu – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad
Zastosowanie: w sytuacjach gdy jest potrzeba przedstawiania 
pe∏nej nazwy. Wersj´ tà stosujemy równie˝ kiedy mamy s∏abe  
rozpoznanie i kojarzenie skrótu z pełnà nazwà.

Znak podstawowy z pe∏nà nazwà i nazwà oddzia∏u
Znak składa si´ z dwóch elementów: symbolu i umieszczonego 
pod nim logotypu – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad oraz nazwy oddzia∏u.
Zastosowanie: w sytuacjach gdy jest potrzeba przedstawiania 
pe∏nej nazwy z nazwà oddzia∏u. 

Znak podstawowy z pe∏nà nazwà i nazwà oddzia∏u
Znak składa si´ z dwóch elementów: symbolu i umieszczonego 
pod nim logotypu – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad, nazwy oddzia∏u oraz nazwy rejonu.
Zastosowanie: w sytuacjach gdy jest potrzeba przedstawiania 
pe∏nej nazwy z nazwà rejonu. 



Pola ochronne, proporcje, wersje minimalne znaków

Jakiekolwiek zmiany proporcji, układu i kolorystyki znaku, poza wyjàtkami opisanymi w dalszej 
cz´Êci ksi´gi sà niedopuszczalne.
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Pole ochronne 
Dla czytelnoÊci znaku konieczne jest wprowadzenie pola ochronnego.  
Jest to obszar otaczajàcy cały znak, na którym nie powinny byç umieszczane 
teksty i ˝adne elementy graficzne. Dokładny opis na schemacie powy˝ej.

Wersja minimalna
W celu uzyskania pełnej czytelnoÊci 
znaków nale˝y stosowaç je  
w rozmiarach nie mniejszych ni˝ 
podane na schematch powy˝ej.

Uwaga
W niektórych technikach drukarskich 
(np. druk tamponowy), aplikacjach 
wyszywanych lub reprodukcji znaku na 
nietypowym podło˝u uzyskanie dobrej 
jakoÊci w wersji minimalnej mo˝e 
okazaç si´ niemo˝liwe.  
W takich sytuacjach nale˝y 
indywidualnie z wykonawcà okreÊliç 
minimalnà wielkoÊç znaku.
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Uzupe∏niajàce formy znaku firmowego

Drugim co do wa˝noÊci narz´dziem systemu identyfikacji wizualnej, po wersji podstawowej 
jest znak uzupe∏niajàcy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
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Zastosowanie
Wszystkie materiały w komunikacji korporacyjnej.
Najcz´Êciej stosujemy je w sytuacjach kiedy nie mo˝na 
zastosowaç wersji podstawowej np. na wàzkich poziomych 
powierzchniach.

Uwaga
Symbol i logotyp poszczególnych form znaku to elementy 
nierozłàczne o ÊciÊle okreÊlonych proporcjach, układzie  
i kolorystyce. W wersji podstawowej elementy te wyst´pujà zawsze 
na białym tle. Jakiekolwiek zmiany proporcji, układu  
i kolorystyki znaku, poza wyjàtkami opisanymi w dalszej cz´Êci 
ksi´gi, sà niedopuszczalne. 

Znak uzupe∏niajàcy ze skrótem nazwy
Znak składa si´ z dwóch elementów: symbolu i umieszczonego po 
jego prawej stronie logotypu – GDDKiA.
Zastosowanie: w sytuacjach gdy nie ma potrzeby przedstawiania 
pe∏nej nazwy lub pe∏nej nazwy z nazwà oddzia∏u. Wersj´ tà 
stosujemy równie˝ przy du˝ych zmniejszeniach oraz w sytuacjach 
kiedy mamy dobre rozpoznanie i kojarzenie skrótu z pełnà nazwà.

Znak uzupe∏niajàcy z pe∏nà nazwà 
Znak składa si´ z dwóch elementów: symbolu i umieszczonego po 
jego prawej stronie logotypu – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad.
Zastosowanie: w sytuacjach gdy jest potrzeba przedstawiania 
pe∏nej nazwy. Wersj´ tà stosujemy równie˝ kiedy mamy s∏abe 
rozpoznanie i kojarzenie skrótu z pełnà nazwà.

Znak uzupe∏niajàcy z pe∏nà nazwà i nazwà oddzia∏u
Znak składa si´ z dwóch elementów: symbolu i umieszczonego po 
jego prawej stronie logotypu – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz nazwy oddzia∏u.
Zastosowanie: w sytuacjach gdy jest potrzeba przedstawiania 
pe∏nej nazwy z nazwà oddzia∏u.  

Znak uzupe∏niajàcy z pe∏nà nazwà i nazwà oddzia∏u
Znak składa si´ z dwóch elementów: symbolu i umieszczonego po 
jego prawej stronie logotypu – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, nazwy oddzia∏u oraz nazwy rejonu.
Zastosowanie: w sytuacjach gdy jest potrzeba przedstawiania 
pe∏nej nazwy z nazwà rejonu. 



Pola ochronne, proporcje, wersje minimalne znaków
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Pole ochronne 
Dla czytelnoÊci znaku konieczne jest wprowadzenie pola ochronnego.  
Jest to obszar otaczajàcy cały znak, na którym nie powinny byç umieszczane 
teksty i ˝adne elementy graficzne. Dokładny opis na schemacie powy˝ej.

Wersja minimalna
W celu uzyskania pełnej czytelnoÊci 
znaków nale˝y stosowaç je  
w rozmiarach nie mniejszych ni˝ 
podane na schematch powy˝ej.

Uwaga
W niektórych technikach drukarskich 
(np. druk tamponowy), aplikacjach 
wyszywanych lub reprodukcji znaku na 
nietypowym podło˝u uzyskanie dobrej 
jakoÊci w wersji minimalnej mo˝e 
okazaç si´ niemo˝liwe.  
W takich sytuacjach nale˝y 
indywidualnie z wykonawcà okreÊliç 
minimalnà wielkoÊç znaku.
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Wersje kolorystyczne znaku firmowego

Kolorystyk´ uzupełniajàcà nale˝y stosowaç wyłàcznie wtedy, gdy ze wzgl´dów 
technologicznych reprodukcji lub ÊciÊle uzasadnionych wymogów projektu niemo˝liwe  
jest zastosowanie podstawowej wersji kolorystycznej znaku.
Poni˝ej przedstawione sà wszystkie wersje podstawowe i uzupe∏niajàce znaku  
w podstawowych i uzupe∏niajàcych wersjach kolorystycznych.
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Podstawowe wersje kolorystyczne
Kolor pomaraƒczowy na bia∏ym tle
Zastosowanie: Najcz´Êciej stosowane 
wersje kolorystyczne. Wszystkie 
materiały w komunikacji korporacyjnej.

Uwaga: Na innych kolorach t∏a ni˝ 
bia∏y umieszczamy znak na bia∏ym 
prostokàcie wielkoÊci pola ochronnego 
zgodnie z wersjà elektronicznà.

Uzupe∏niajàca wersja kolorystyczna 1
Kolor szary lub srebrny na bia∏ym tle
Zastosowanie: Tam gdzie nie mo˝emy u˝yç 
podstawowych wersji kolorystycznych, np. 
druk jednokolorowy w odcieniach szaroÊci 
(drukarki czarno-bia∏e). Mo˝emy stosowaç 
t´ wersj´ w materia∏ach wewn´trznych. 
Kolor srebrny mo˝emy stosowaç w drukach 
akcydensowych, zaproszeniach, drukach 
okolicznoÊciowych itp.

Uzupe∏niajàca wersja kolorystyczna 2
Kolor czarny na bia∏ym tle
Zastosowanie: Tam gdzie nie mo˝emy 
u˝yç podstawowych wersji kolorystycz-
nych, np. druk czarno-bia∏y bez odcieni 
szaroÊci (fax, pieczàtki itp). 



Wszystkie wersje znaku umieszczone sà na p∏ycie CD-ROM „System identyfikacji wizualnej 
GDDKiA”. Zapisane sà w kilku popularnych formatach elektronicznych.
Do wi´kszoÊci zastosowaƒ, zw∏aszcza drukarskich u˝ywamy wektorowych wersji zapisu 
elektronicznego (np. ai, eps, cdr). Pozwala on na dowolne skalowanie bez straty jakoÊci. 
Wersje w zapisie bitmapowym (np. jpg, tiff, psd) tracà jakoÊç w trakcie powi´kszania ponad 
orginalnà rozdzielczoÊç elementu graficznego. Bitmapowe wersje znaku stosujemy wy∏àcznie  
w grafice bitmapowej np. strony WEB. 
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Uzupe∏niajàca wersja kolorystyczna
Kolor bia∏y na pomaraƒczowy tle

Zastosowanie: W przypadku t∏a  
w podstawowym kolorze firmowym np. 
pomaraƒczowy samochód, balon, flaga.

Uzupe∏niajàca wersja kolorystyczna 1 
Kolor bia∏y na szarym lub srebrnym tle 

Zastosowanie: Tam gdzie nie mo˝emy 
u˝yç podstawowego koloru firmowego 
w tle stosujemy firmowy kolor szary lub 
srebrny.

Uzupe∏niajàca wersja kolorystyczna 2
Kolor bia∏y na czarnym tle

Zastosowanie: Tam gdzie nie 
mo˝emy u˝yç podstawowego lub 
uzupe∏niajàcego koloru szarego w tle 
stosujemy kolor czarny.
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Prawid∏owe zastosowania znaku

Poni˝ej przedstawione sà warianty prawid∏owego stosowania znaku podstawowego  
w podstawowej i uzupe∏niajàcej wersji kolorystycznej na ró˝nych t∏ach. 

Uwaga: We wszystkich sytuacjach kiedy kolor t∏a jest inny ni˝ bia∏y lub inny ni˝ w kolorach 
firmowych stosujemy znak w wersji podstawowej na polu bia∏ym jak w przyk∏adzie 
„Podstawowe zastosowanie 3”.
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Kolor podstawowy

Podstawowe 
zastosowanie 2
t∏o w kolorze znaku

Podstawowe 
zastosowanie 1
t∏o bia∏e

Podstawowe 
zastosowanie 3
gdy t∏o jest w dowolnym 
kolorze

Uzupe∏niajàce 
zastosowanie 2
t∏o bia∏e

Uzupe∏niajàce 
zastosowanie 1
t∏a w kolorach  
podstawowym  
i uzupe∏niajàcych

Kolor uzupe∏niajàcy szary Kolor uzupe∏niajàcy czarny



Nieprawid∏owe zastosowania znaku

Jest wiele sposobów niew∏aÊciwego stosowania znaku, dlatego nale˝y uwa˝nie zapoznaç si´ 
z systemem identyfikacji wizualnej GDDKiA. Poni˝ej sà pokazane przyk∏ady z∏ego stosowania 
kolorystyki znaku i jego t∏a.

Uwaga: Innym b∏´dem w stosowaniu znaku jest umieszczenie go na zbyt ma∏ym polu 
ochronnym (szczegó∏y na stronie 7 i 9).
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Kolor podstawowy

Nieprawid∏owy sposób 
∏àczenia kolorów 
firmowych. 

W tych przypadkach 
powinny byç 
zastosowane bia∏e pola 
pod znakami.

Zastosowanie znaku  
w niewłaÊciwych 
kolorach

Zastosowanie t∏a w 
niew∏aÊciwych kolorach

Znak bezpoÊrednio 
umieszczony na tle,  
w dowolnym kolorze
bez zastosowania 
bia∏ego pola.

Kolor uzupe∏niajàcy szary Kolor uzupe∏niajàcy czarny
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Oprócz kszta∏tu symbolu równie wa˝nym 
elementem identyfikacji wizualnej jest kształt 
czcionki u˝ytej w logotypie, jak równie˝ czcionek 
u˝ywanych we wszelkich materia∏ach firmowych.

Liternictwo firmowe jest jednym z kluczowych 
elementów identyfikacji wizualnej. Indywidualny 
charakter kroju pisma daje czytajàcemu odbiór 
firmy w bardzo subtelny sposób. 

Liternictwo firmowe

Czcionka podstawowa
W identyfikacji wizualnej Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad jako podstawowà 
zastosowano rodzin´ czcionek Humanist 777.
U˝ycie czcionki wymaga umowy licencyjnej.

Zastosowanie:
U˝ywamy ich we wszystkich materiałach 
korporacyjnych w komunikacji zewn´trznej 
i wewn´trznej.

Czcionka uzupe∏niajàca
Uzupe∏niajàcà rodzinà czcionek jest Verdana.
Verdana najcz´Êciej jest czcionkà systemowà, 
do∏àczonà do ró˝nych systemów operacyjnych  
i nie wymaga oddzielnych umów licencyjnych.
 
Zastosowanie:
1. Do tekstów pisanych w korespondencjach 
i opracowaniach biurowych, faksach oraz do 
korespondencji pocztà elektronicznà.
2. Na stronach www. Warunki stosowania 
czcionek na stronach web ró˝nià si´ zasadniczo 
od typografii stosowanej do druku. Tym niemniej 
aby u∏atwiç prac´ i zminimalizowaç czas 
przygotowania projektu, do wszystkich tekstów 
HTML stosujemy systemowà czcionk´ Verdana. 
Tam gdzie tekst wyst´puje w formie grafiki 
stosujemy czcionk´ firmowà Humanist 777.

Liternictwo GDDKiA



Rodzina czcionki podstawowej
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Humanist 777 Roman
AÑBCåDE¢FGHIJKLŁMN¡OÓPRSÂTUWXYZè˚
aàbcçde´fghijklłmnƒoóprsÊtuwxyzê˝
1234567890.,...;:-!?&%@©™

Humanist 777 Bold
AÑBCåDE¢FGHIJKLŁMN¡OÓPRSÂTUWXYZè˚
aàbcçde´fghijklłmnƒoóprsÊtuwxyzê˝
1234567890.,...;:-!?&%@©™

W sk∏adzie rodziny czcionki Humanist 777 wyst´puje wiele odmian.
Poszczególne odmiany zosta∏y opracowane tak, aby mog∏y spe∏niaç ró˝ne role w przekazie 
informacji pisanej. Inny charakter posiada solidna forma kroju Black,a inny subtelna i lekka 
Light. Poni˝ej podane sà przyk∏ady zastosowaƒ poszczególnych krojów Humanist 777. 

Humanist 777 Light
AÑBCåDE¢FGHIJKLŁMN¡OÓPRSÂTUWXYZè˚
aàbcçde´fghijklłmnƒoóprsÊtuwxyzê˝
1234567890.,...;:-!?&%@©™

Humanist 777 Italic
AÑBCåDE¢FGHIJKLŁMN¡OÓPRSÂTUWXYZè˚
aàbcçde´fghijklłmnƒoóprsÊtuwxyzê˝
1234567890.,...;:-!?&%@©™

Humanist 777 Black
AÑBCåDE¢FGHIJKLŁMN¡OÓPRSÂTUWXYZè˚
aàbcçde´fghijklłmnƒoóprsÊtuwxyzê˝
1234567890.,...;:-!?&%@©™

Humanist 777 Black Italic
AÑBCåDE¢FGHIJKLŁMN¡OÓPRSÂTUWXYZè˚
aàbcçde´fghijklłmnƒoóprsÊtuwxyzê˝
1234567890.,...;:-!?&%@©™

Humanist 777 Bold Condensed
AÑBCåDE¢FGHIJKLŁMN¡OÓPRSÂTUWXYZè˚
aàbcçde´fghijklłmnƒoóprsÊtuwxyzê˝
1234567890.,...;:-!?&%@©™

Humanist 777 Bold Italic
AÑBCåDE¢FGHIJKLŁMN¡OÓPRSÂTUWXYZè˚
aàbcçde´fghijklłmnƒoóprsÊtuwxyzê˝
1234567890.,...;:-!?&%@©™

Humanist 777 Extra Black
AÑBCåDE¢FGHIJKLŁMN¡OÓPRSÂTUWXYZè˚
aàbcçde´fghijklłmnƒoóprsÊtuwxyzê˝
1234567890.,...;:-!?&%@©™

Humanist 777 Light Italic
AÑBCåDE¢FGHIJKLŁMN¡OÓPRSÂTUWXYZè˚
aàbcçde´fghijklłmnƒoóprsÊtuwxyzê˝
1234567890.,...;:-!?&%@©™

Humanist 777 Roman Condensed
AÑBCåDE¢FGHIJKLŁMN¡OÓPRSÂTUWXYZè˚
aàbcçde´fghijklłmnƒoóprsÊtuwxyzê˝
1234567890.,...;:-!?&%@©™

1. Nazwa oddzia∏u i rejonu w logotypie z pe∏nà nazwà.
2. Tekst.

Tytu∏y, Êródtytu∏y, has∏a.

Tekst, zw∏aszcza tam gdzie u˝ywamy du˝ego stopnia pisma.

Tekst.

1. Logotyp z pe∏nà nazwà instytucji.
2. Tam gdzie tylko u˝ywamy pe∏nej nazwy instytucji bez 
towarzyszàcego innego tekstu.
3. Tytu∏y, Êródtytu∏y, has∏a.

Tytu∏y, Êródtytu∏y, has∏a.

Tytu∏y, Êródtytu∏y, has∏a w zastosowaniach, w których mamy ma∏o 
miejsca a du˝o treÊci.

Tytu∏y, Êródtytu∏y, has∏a.

Czcionka zarezerwowana tylko do logotypu ze skróconà formà 
nazwy „GDDKiA”. Nie stosujemy jej w innych przypadkach. 

Tekst, zw∏aszcza tam gdzie u˝ywamy du˝ego stopnia pisma.

Tekst w zastosowaniach, w których mamy ma∏o miejsca a du˝o treÊci.

ZastosowaniaRodzaj kroju

Podstaw
ow

e elem
enty CI
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Oprócz kszta∏tu symbolu i kroju czcionki 
logotypu, trzecim ogromnie wa˝nym elementem 
identyfikacji wizualnej jest kolor.

Jest bardzo istotne aby dok∏adnie okreÊliç 
kolorystyk´ firmy, dzi´ki czemu b´dzie mog∏a 
byç ∏atwo zapami´tywalna w pe∏nym kolorów 
Êwiecie.

Kolorystyka firmowa

Kolor podstawowy 
To kolor pomaraƒczowy o parametrach 
podanych na nast´pnej stronie. 
Jest najwa˝niejszym kolorem w identyfikacji 
wizualnej instytucji. 
Nadaje identyfikacji ˝ywy, dynamiczny i ciep∏y 
charakter. Kolor ten stymuluje i przyciàga uwag´. 

Zastosowanie
U˝ywamy go we wszystkich materiałach 
korporacyjnych w komunikacji zewn´trznej 
i wewn´trznej. W szczególnoÊci stosujemy go  
do znaku firmowego, te∏ oraz pe∏nej lub 
skróconej nazwy instytucji wyst´pujàcej osobno 
poza tekstem.

Kolory uzupe∏niajàce
To gama od jasnego szarego do czerni oraz srebro.  
Kolory te mogà wyst´powaç zamiast lub obok 
koloru podstawowego. Dobrze równowa˝à kolor 
pomaraƒczowy. Nadajà identyfikacji szlachetny  
i stonowany charakter. 

Zastosowanie
U˝ywamy ich we wszystkich materiałach 
korporacyjnych w komunikacji zewn´trznej 
i wewn´trznej zw∏aszcza:
1. gdy nie mo˝emy zastosowaç koloru 
podstawowego (druk czarno-bia∏y, fax itp),
2. jako kolory towarzyszàce w rozbudowanych 
wieloelementowych projektach graficznych np. 
w t∏ach, liternictwie, ilustracjach lub zdj´ciach 
monochromatycznych.

Uwaga
W wieloelementowych projektach graficznych 
staramy si´ stosowaç tylko palet´ kolorów 
firmowych za wyjàtkiem zdj´ç lub ilustracji.

Kolorystyka GDDKiA



Kolorem podstawowym jest kolor pomaraƒczowy a kolorami uzupe∏niajàcymi gama szaroÊci, 
czerƒ oraz srebro. Najwa˝niejszym kolorem w identyfikacji jest pomaraƒczowy. Kolory 
uzupe∏niajàce mogà wyst´powaç zamiast lub obok koloru podstawowego. W projektach 
graficznych szaroÊci dobrze równowa˝à kolor pomaraƒczowy. Pomaraƒczowy przykuwa uwag´ 
i dynamizuje a szaroÊci nadajà identyfikacji szlachetny i stonowany charakter. 
W projektach graficznych ograniczamy si´ do palety kolorów firmowych. Zdj´cia lub ilustracje 
stosujemy w pe∏nym kolorze lub w wersji monochromatycznej w jednym z kolorów firmowych.
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Uwaga 1
Dla technik reprodukcji nie obj´tych opisem nale˝y 
bezwarunkowo dobraç kolory najbli˝sze kolorom 
podstawowym, posługujàc si´ wzornikiem „Pantone 
Color Formula Guide”. 

Uwaga 2
Uzyskanie identycznego koloru znaku dla wszystkich 
technik reprodukcji jest niemo˝liwe.

Kolor podstawowy i kolory uzupe∏niajàce

Kolor uzupe∏niajàcy czarny

Zastosowanie
Uzupe∏niajàcy kolor znaku firmowego,
kolor tekstu

CMYK: 0/0/0/100
Grayscale: 100

Kolor uzupe∏niajàcy ciemny szary 

Zastosowanie
Kolor tła i tekstu

CMYK: 0/0/0/70
Grayscale: 70

Kolor uzupe∏niajàcy szary 
lub srebrny

Zastosowanie
Uzupe∏niajàcy kolor znaku firmowego,
kolor tła i tekstu

Pantone: 423
Pantone: 877
CMYK: 0/0/0/50
Grayscale: 50

Kolor uzupe∏niajàcy jasny szary

Zastosowanie
Kolor tła

CMYK: 0/0/0/30
Grayscale: 30

Kolor uzupe∏niajàcy jasny szary

Zastosowanie
Kolor tła

CMYK: 0/0/0/10
Grayscale: 10

Kolor podstawowy 
pomaraƒczowy

Zastosowanie
Kolor znaku firmowego, 
t∏a i nazwy firmowej

Pantone: 165
CMYK: 0/60/100/0
RGB: 239/108/0
FED: FS 32473

Podstaw
ow

e elem
enty CI



Pozycjonowanie znaku

List lub wizytówka cz´sto s∏u˝y do pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem naszej firmy. 
Mo˝e kreowaç to „pierwsze wra˝enie”, tak wa˝ne w postrzeganiu firmy.  
Dlatego istotne jest aby wszelkie materia∏y firmowe posiada∏y przemyÊlany, spójny charakter.
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Jan Kowalski
ul. Kwiatowa 123 
00-848 Warszawa

Jan Kowalski
ul. Kwiatowa 123 
00-848 Warszawa

Jan Kowalski
ul. Kwiatowa 123 
00-848 Warszawa

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddzia  w (Miasto)
Rejon w (Miejscowosc)

Ulica Numer
Kod Miejscowosc
tel.: 000 000 00 00
fax: 000 000 00 00

e-mail: gddkia@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Telefax

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddzia  w (Miasto)
Rejon w (Miejscowosc)

Ulica Numer
Kod Miejscowosc
tel.: 000 000 00 00
fax: 000 000 00 00

e-mail: gddkia@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Nazewnictwo firmowe
W materia∏ach firmowych 
staramy si´ wsz´dzie 
drukowaç nazw´ w∏asnà 
firmy podstawowym kolorem 
firmowym – pomaraƒczowym.

Znak firmowy
Generalnie umieszczamy znak 
u góry po lewej stronie.
Drukowany jest w kolorach 
firmowych.

Tekst korespondencji
Pisany i drukowany indywidualnie  
z zastosowaniem Verdany – czcionki 
systemowej.

Przykłady pozycjonowania
na materiałach firmowych komunikacji wewn´trznej  
takich jak: wizytówka, papiery i koperty.

Czcionka firmowa
Stosujemy jà  

w stopkach adresowych 
i wszelkich tekstach 
nadrukowanych na 

orginalnych materia∏ach 
firmowych. 



Papiery firmowe

W materia∏ach firmowych zastosowano odpowiednie odleg∏oÊci i proporcje poszczególnych 
elementów graficznych wzgl´dm pod∏o˝a. 
Na p∏ycie CD-ROM „System identyfikacji wizualnej GDDKiA” zamieszczone sà wzory elektronicze 
materia∏ów firmowych do takich zastosowaƒ jak druk offsetowy papieru do korespondencji 
zewn´trznej, kopert, wizytówek; szablon papieru do korespondencji wewn´trznej i faxu 
do programu Word z okreÊlonymi polami dla tekstu; szablon do prezentacji w programie 
PowerPoint.
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Wymiarowanie pól zadruku na papierze firmowym do pism zewn´trznych
Zadruk wzoru papieru jest dwukolorowy (pomaranczowy i szary) i s∏u˝y do 
korespondencji zewn´trznej. 
Wzór papieru przeznaczony jest do druku offsetowego.
Czarny tekst korespondencji pisany jest czcionkà systemowà Verdana. Papier faxowy

Jest jednokolorowy – czarny (wzór dla 
programu Word na p∏ycie CD-ROM).

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddzia  w (Miasto)
Rejon w (Miejscowosc)

Ulica Numer
Kod Miejscowosc
tel.: 000 000 00 00
fax: 000 000 00 00

e-mail: gddkia@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Telefax

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddzia  w (Miasto)
Rejon w (Miejscowosc)

Ulica Numer
Kod Miejscowosc
tel.: 000 000 00 00
fax: 000 000 00 00

e-mail: gddkia@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Papier do korespondencji wewn´trznej
Elementy sta∏e jak znak i stopka sà 
w kolorze szarym (50% black), tekst 
czarny. Papier s∏u˝y do korespondencji 
wewn´trznej. (Szablon papieru do 
programu Word na p∏ycie CD-ROM)

M
ateria∏y firm

ow
e



Koperty

Tam gdzie jest to mo˝liwe – w identyfikacji wewn´trznej i zewn´trznej – znak firmowy 
umieszczamy u góry po lewej stronie, w kolorze podstawowym.
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Jan Kowalski
ul. Kwiatowa 123 
00-848 Warszawa

Jan Kowalski
ul. Kwiatowa 123 
00-848 Warszawa

Jan Kowalski
ul. Kwiatowa 123 
00-848 Warszawa

Koperta typu C4

Dane adresata 
W polu tym wpisywane sà dane 

adresowe adresata czcionkà 
systemowà Verdana. 

Drukowane sà za pomocà 
drukarki biurowej bezpoÊrednio 
na kopertach lub na specjalnych 

naklejkach.
Koperty firmowe
Na wzorze kopert firmowych u góry po lewej stronie 
umieszczony jest znak w wersji podstawowej ze skrótem nazwy. 
Poni˝ej pe∏na nazwa firmy w kolorze podstawowym.
Poni˝ej nazwy umieszczona jest stopka adresowa w kolorze 
uzupe∏niajàcym – szarym.

Koperta typu C5

Koperta typu DL



Wizytówka, CD-ROM
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Wizytówka
Zadruk wzoru wizytówki jest trzykolorowy. Pomaranczowy dla 
znaku i nazwy firmy, czarny dla imienia i nazwiska oraz szary 
dla pozostałych napisów. 

Poniewa˝ dane adresowe w poszczególnych oddzia∏ach GDDKiA mogà z czasem ulec zmianie, 
przygotowanie materia∏ów firmowych do druku nale˝y zleciç wyspecjalizowanemu studiu 
graficznemu, które b´dzie ÊciÊle stosowa∏o si´ do systemu identyfikacji wizualnej GDDKiA. 
Jakiekolwiek odst´pstwa od schematów zawartych w tym systemie sà niewskazane.

CD-ROM
S∏u˝y do archiwzowania materia∏ów 
wewn´trznych, prezentacji, materia∏ów 
reklamowych itp. W ma∏ych nak∏adach 
nadruk na p∏ycie mo˝e byç dokonywany 
za pomocà drukarek biurowych, które 
posiadajà takà mo˝liwoÊç (do tego typu 
nadruków sà potrzebne specjalne czyste 
p∏yty z powierzchnià pozwalajàcà na 
taki druk). Mo˝na te˝ nadruk wykonaç 
na specjalnych naklejkach.
W wi´kszych nak∏adach mo˝emy zleciç 
to firmie zewn´trznej, drukujàcej np. 
technikà sitodruku.

M
ateria∏y firm

ow
e



Identyfikator, pin, długopis, smycz
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identyfikator, piny do wpinania w 
klap´, d∏ugopisy i smyczy na klucze.



Czapka i koszulki
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Czapka i koszulki 
Mo˝na stosowaç zarówno 
podstawowà jak i negatywowà  
wersj´ kolorystycznà znaku.
Ubiory promocyjne takie jak koszulki 
sà w kolorystyce firmowej. 

  

M
ateria∏y firm

ow
e



Teczka

Podobnie jak w przypadku materiałów reklamowych projekty teczki i prezentacji PowerPoint 
opierajà si´ na prostym schemacie – oddzielenia p∏aszczyzny zarezerwowanej dla znaku od apli 
z tytu∏em bàdê tekstem i prostokàta ze zdj´ciem.

24

Has∏a, tytu∏
Umieszczamy na Êrodkowej szarej apli

Spis zawartoÊci
Umieszczamy z prawej strony u do∏u

Znak
Zawsze umieszczamy go na górze po lewej 
stronie na bia∏ej apli, na której nie mo˝na 
umieszczaç innych elementów.



Prezentacja PowerPoint
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Prezentacja PowerPoint
W prezentacjach elektronicznych przygotowywanych  
w programie typu PowerPoint stosujemy te same zasady 
identyfikacji wizualnej jak w innych przypadkach.  
Znak umieszczamy w górnym lewym rogu.  
Do tekstu prezentacji u˝ywamy czcionki systemowej Verdana.  
Stosujemy równie˝ kolorystyk´ zgodnà z identyfikacjà  
wizualnà GDDKiA.

Podtytul
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at.

• Magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
 nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
 ea commodo consequat. 
• Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
 molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
 eros et accumsan.
• Ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Tytul prezentacji

Pas bieli na górze projektu jest przeznaczony wy∏àcznie dla znaku. 
Odleg∏oÊci mi´dzy znakiem a p∏aszczyznà ilustracji, jak równie˝ brzegami dokumentu muszà 
zachowywaç minimalne odleg∏oÊci wynikajàce z pola ochronnego znaku.

M
ateria∏y firm

ow
e



Broszury

W przypadku materiałów reklamowych zastosowano prosty podzia∏ p∏aszczyzn: bia∏y pasek  
ze znakiem u góry; pod nim szerszy pas z miejscem na ilustracj´ lub zdj´cia; poni˝ej cienki bia∏y 
pas oddzielajàcy; apla w szarym kolorze firmowym z bia∏ymi napisami; na samym dole bia∏y pas 
z pe∏nà nazwà firmowà.
Schemat ten stosujemy w wielu w og∏oszeniach prasowych, na ok∏adkach, stronach otytu∏owych itp. 
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Broszury firmowe
Górny i dolny pasek zarezerwowane sà  
dla symbolu i nazwy firmy. 
W Êrodku, na apli wyodr´bniony jest tytu∏ lub tekst.
 



Ulotki
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Formaty
W zale˝noÊci od przeznaczenia 
mo˝na stosowaç ró˝ne formaty 
ulotek i broszór, np. A4, A5, 1/3 
A4 itp.

W projektach graficznych ograniczmy si´ do palety kolorów firmowych. 
Zdj´cia lub ilustracje stosujemy w pe∏nym kolorze lub w wersji monochromatycznej w jednym  
z kolorów firmowych.

M
ateria∏y reklam

ow
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Ogłoszenia

Ârodkowa cz´Êç projektu zawiera pas przeznaczony na ilustracj´ oraz ciemnà p∏aszczyzn´ na 
tekst. Stosowany podzia∏ tych dwóch p∏aszczyzn najcz´Êciej jest poziomy, ale dopuszczalny jest 
równie˝ pionowy.  
W obu sytuacjach zachowujemy u góry i do∏u bia∏e pasy dla znaku i pe∏nej nazwy.
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Obszar dla zdj´ç i tekstu
Rozmiary p∏aszczyzn dla zdj´ç lub tekstu  
mogà byç dowolnie powi´kszane lub zmniejszane 
w zale˝noÊci od potrzeb. 



Outdoor

29

Outdoor
W projektach outdoor stosujemy zasady pozycjonowania takie 
jak w pozosta∏ych materia∏ach firmowych.
Znak firmowy umieszczony zawsze w lewym, górnym rogu jest 
czytelny a prosty podzia∏ p∏aszczyzn ∏atwo zapami´tywalny.

M
ateria∏y reklam
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Strona www – strona startowa

Strona internetowa jes bardzo wa˝nym elementem systemu identyfikacji. 
Powinna byç czytelna i przejrzysta.
Umieszczenie symbolu i logotypu musi byç zgodne z zasadami pozycjonowania.
Podobnie jak w przypadku materiałów reklamowych projekt opiera si´ na prostym schemacie 
u˝ycia płaszczyzn w kolorach firmowych. Nawiàzanie do innych elementów identyfikacji 
sprawia, ˝e strona b´dzie łatwo rozpoznawalna i zapami´tywalna.
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Czcionki
Do wszystkich tekstów HTML stosujemy systemowà czcionk´ 
Verdana. Tam gdzie tekst wyst´puje w formie obrazka (grafiki) 
stosujemy czcionk´ firmowà Humanist 777.



podstrona
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Kolorystyka
Dominujàcym kolorem na stronie jest pomaraƒczowy, 
jest on zarezerwowany dla znaku i pasków z nazwà lub stopkà.

Strona internetow
a



Oznakowanie na zewnàtrz

Oznakowanie na zewnàtrz jak i wewnàtrz budynków spe∏nia dwie wa˝ne funkcje –  
– informacyjnà i dekoracyjnà. 

Uwaga
Tablice z nazwà instytucji umieszczane na Êciannach budynku muszà byç wykonane zgodnie  
z przepisami o oznakowaniu budynków administracji paƒstwowej.
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Pylony informacyjne
Kilkumetrowe konstrukcje o bia∏ej lub jasno srebrnej 
powierzchni (np. matowana blacha stalowa) z umieszczonym 
znakiem (w podstawowych formach znaku). WielkoÊç pylonów 
powinna byç dostosowane do indywidualnych warunków.
Pylony spe∏niajà funkcj´ przedewszystkim informacyjnà a po 
cz´Êci dekoracyjnà.

Zastosowanie
Komunikacja wizualna. Zwłaszcza gdy budynek oddalony jest  
od drogi dojazdowej. Wizualna komunikacja informacyjna przy 
drogach wewn´trznych na terenie instytucji itp.

Flagi
Umieszczane na masztach z poprzeczkà. WielkoÊç flag powinna 
byç dostosowane do indywidualnych warunków.
Flagi spe∏niajà funkcj´ dekoracyjnà i podnoszà presti˝ instytucji.

Zastosowanie
Komunikacja wizualna przed siedzibà instytucji.
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Balony
Kilkumetrowe balony z tworzywa, wype∏nione gazem, 
zabarwione na bia∏o lub w kolorze podstawowym  
z aplikacjà znaku podstawowego. WielkoÊç mo˝e byç 
dostosowana do indywidualnych potrzeb.
Balony spe∏niajà funkcj´ dekoracyjnà i informacyjnà.

Zastosowanie
Komunikacja wizualna np.:
1. zastosowanie informacyjne w sytuacjach, kiedy 
chcemy z du˝ej odleg∏oÊci poinformowaç o miejscu 
siedziby instytucji,
2. zastosowanie dekoracyjne – na imprezach 
firmowanych, imprezach z okazji otwarcia lub 
modernizacji przedsi´wzi´ç budowlanych itp.

Tablica informacyjna wewnàtrz budynku
Du˝a tablica umieszczana w holu budynku.

Tabliczka z numerem pomieszczenia
Umieszczana na Êcianie z boku drzwi.

Tabliczka na drzwi

O
znakow

anie w
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n. 
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Oznakowanie aut osobowych

Auta firmowe sà ruchomà formà reklamy firmy. Elementy takie jak znak i nazwa muszà byç 
umieszczone w sposób mo˝liwie prosty i czytelny. 
Na bokach aut osobowych umieszczamy znak z pełnà nazwà instytucji. Z ty∏u umieszczamy znak 
ze skróconà nazwà po lewej stronie a pełnà nazw´ instytucji oraz telefon po prawej.  
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Auta w kolorach firmowych
Dà˝ymy do zunifikowania wyglàdu 
taboru firmowego malujàc go na bia∏o 
lub na podstawowy kolor firmowy 
– pomaraƒczowy (FED: FS 32473).
Znak umieszczamy zgodnie z systemem 
identyfikacji wizualnej (szczegóły  
w pierwszym rozdziale)

Auta w innych kolorach 
ni˝ kolory firmowe
We wszystkich takich sytuacjach 
umieszczamy znak w formach 
podstawowych na bia∏ym prostokàcie.
Znak umieszczamy zgodnie z systemem 
identyfikacji wizualnej (szczegóły  
w pierwszym rozdziale).



Oznakowanie aut ci´˝arowych
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Poni˝ej pokazany jest przyk∏ad oznakowania aut ci´˝arowych i pó∏ci´˝arowych, które sà  
w kolorze bia∏ym. W przypadkach innych kolorów aut stosujemy te same zasady jak  
w przypadku aut osobowych na poprzedniej stronie.
Na bokach aut ci´˝arowych umieszczamy znak z pełnà nazwà instytucji. Z ty∏u poza znakiem 
umieszczamy pełnà nazw´ instytucji oraz telefon. Z przodu aut stosujemy znak ze skóconà 
formà nazwy.

O
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Informacyjne tablice drogowe

Stosujemy dwa rodzaje tablic – wi´kszà poziomà, stojàcà na dwóch s∏upkach oraz mniejszà  
w formacie pionowym z jednym s∏upkiem.
Tablice tego typu ustawiane sà przy drodze np. w celu poinformowania kierowców  
o trwajàcych pracach itp.
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Mniejsza tablica informacyjna  Wi´ksza tablica informacyjna



Oznakowanie ubiorów

Pracownicy powinni – dzi´ki oznakowaniu ubiorów – byç szybko kojarzeni z firmà.
Dla lepszej czytelnoÊci i widocznoÊci znaku jest mo˝liwe zastosowanie znaku w wersji negatywowej 
– białego na pomaraƒczowym tle.
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Oznakowanie ubiorów
Kolory ubraƒ w kolorach firmowych z pasami odblaskowymi. 
Znaki koloru bia∏ego. Na plecach wersja podstawowa znaku  
z pe∏nà nazwà. Z przodu wersja postawowa lub uzupe∏niajàca  
ze skrótem nazwy. Na kasku wersja podstawowa z nazwà 
skróconà.
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Materia∏y konferencyjne

Zastosowanie elementów systemu to˝samoÊci wizualnej na materiałach konferencyjnych 
podlega podobnym zasadom, jakie zostały zachowane w materiałach reklamowych  
i promocyjnych. Istotne jest aby zachowywaç wytyczne stosowania pól ochronnych  
znaków oraz kolorystyki firmowej. 
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Notes, zaproszenie, 
identyfikator, okładka 
teczki papierowej  
na dokumenty.

Materiały konferencyjne
W tych przypadkach mo˝emy stosowaç ró˝ne formy znaku 
zgodnie z ich polami ochronnymi i kolorystykà.

Zaproszenie



Teczki 
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Teczki na dokumenty i materia∏y promocyjne

Teczka tekturowa 
lakierowana z uchwytem.

Teczka z tworzywa.

M
ateria∏y 

konferencyjne



W przypadku wàtpliwoÊci stosowania poszczególnych elementów identyfikacji wizualnej 
GDDKiA polecamy jeszcze raz wnikliwe zapoznanie si´ z treÊcià niniejszej publikacji.
Gdyby jednak obecna tu instrukcja nie rozwiàzywa∏a indywidualnego problemu mo˝na 
uzyskaç pomoc pod numerem telefonu: 022 375 86 34/35






