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herb
nota

Herb Gminy Jastków może być używany osobno wyłącznie w sprawach 
administracyjnych i pres�żowych wysokiej rangi. Herb nie może być 
używany w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Gminy Jastków     
i w sposób niezapewniający należytej czci i szacunku.

Herb Gminy Jastków składa się z czerwonej tarczy typu hiszpańskiego, 
w jej obu pobocznicach widnieją ukoronowane złote łby lamparcie, zaś 
w podstawie znajduje się srebrna pelta z odznaki legionowej. Czerwone 
pole tarczy nawiązuje bezpośrednio do barw tarczy herbu powiatu i 
województwa lubelskiego. Jest to też nawiązanie do barw Herbu 
Rzeczypospolitej Polskiej – Orła Białego gdzie również występuje 
srebro, czerwień oraz złoto.
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kwadrat o wysokości 1/16 wysokości herbu

x

1
6

x

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje herbu. Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat o boku 
1/16 wysokości herbu.
Zależność ta stosowana jest w przypadku odwzorowania herbu gminy na powierzchniach 
wielkoformatowych, gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest niemożliwe.

herb
wersja podstawowa
budowa i proporcje
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Lorem ipsum dolor sit amet. 
Takimata amet eirmod sadipscing 
ut tempor stet. Autem dolores 
consetetur lorem hendrerit diam 
labore dolor. Magna voluptua 
commodo no sadipscing. Duis et 
nibh justo. Et tincidunt dolores 
sea diam kasd. Veniam justo vero 
nisl. Tincidunt takimata kasd erat 
laoreet consetetur sed euismod. 
Stet nisl accusam ut. Adipiscing 
eirmod vulputate. Accumsan sed 
ut takimata. Est sanctus et labore 
dolores. Accumsan nonumy 
consetetur diam. Nonumy et 
sadipscing magna. Delenit velit 
facilisi imperdiet. Laoreet vero est 
sit ex. Et diam sit duis magna 
lorem soluta. Aliquam accumsan 
sed ea suscipit lorem. Nobis est 
delenit ea commodo at aliquip 
stet.Possim sanctus exerci 
gubergren. Nonummy wisi amet 
takimata sed facilisi et voluptua. 
Labore justo kasd et ipsum. Velit 
dolor eros et eos invidunt diam 
est. Dolore erat amet ipsum amet. 
Nonumy aliquyam feugait est 
feugiat et sed. Erat nonumy ipsum 
at gubergren. Sanctus nostrud et 
invidunt lorem. Sit lorem blandit in 
ipsum eirmod. Zzril te at wisi ut. Et 
eu sanctus et. Cum takimata 
nonumy vulputate sit vero velit 
a l i q u y a m .  R e b u m  e n i m 
gubergren nostrud amet blandit. 
Dolor lorem et enim vel ut 
invidunt. Justo vero nam delenit 
amet. Hendrerit magna aliquyam 
no in facilisi. Sea consetetur 
l o rem en im .  Ve ro  qu i s  e t 
sadipscing nisl consectetuer 
kasd. Amet labore lorem dolor 
diam lorem dolor. Lorem ipsum 
vel aliquam sanctus. Delenit sit 
esse  sed.  S i t  do lo re  duo. 
Dignissim feugiat  est  e l i t r. 
Consequat eros luptatum eos 
iriure. Dolore eros rebum autem. 
Nulla et voluptua ex amet. Lorem 
dolores aliquyam. Enim dignissim 

et consequat sea kasd consetetur 
clita. Magna et magna. Ipsum 
dolore sadipscing dolor. Illum eu 
dolore amet. Eum 
dolores ipsum sed in. 
Eum nostrud lobortis 
s e d  e u i s m o d 
consequa t .  D iam 
accusam ea. Rebum 
gubergren min im. 
Vero sanctus zzril. 
Vo lu tpa t  s i t  d iam 
rebum consetetur. 
Esse  a t  e t  lo rem 
rebum. Duo sit tempor 
voluptua diam. At 
l o r e m  k a s d  i n . 
Lobortis eirmod et 
voluptua sit justo vel. 
D o l o r  e r a t  e s s e 
eirmod sed. Luptatum 
sed dolor et. Rebum 
sed suscipit ut sea 
diam no. Sit accusam 
et labore accusam 
aliquyam sea duo. Te 
et diam ullamcorper 
zzril vero eleifend. 
Dolor clita et. Amet 
vero eos dolores ad. 
Iriure elitr luptatum 
invidunt at ea eirmod 
diam. Stet lorem diam 
ipsum facer. Ex dolor 
voluptua consetetur. 
Consetetur clita duo 
sed vero et laoreet. 
Laoreet commodo 
t i nc i dun t  do lo res 
esse. Gubergren ut 
amet nonumy amet. 
Est minim in cl i ta 
gubergren labore te. 
Ea clita ea gubergren. 
Tempor justo velit ex 
t incidunt takimata 
duis. Consetetur in 
lorem dolores sea 
dignissim ea stet. Sea in sed. 
Justo commodo diam. Diam 
nonumy molestie sadipscing. 

Suscipit nulla wisi sit duo erat 
dolores est. Adipiscing ut duis 
dolores al iquyam imperdiet 

feugiat elitr. Dolores aliquyam et. 
Sed erat sed dolores. Invidunt 
clita ipsum consetetur consequat. 

Commodo ipsum sea lorem 
accusam dolor dolore lorem. 
Lobortis dolor ipsum est ea 

aliquyam sea. In ut luptatum. 
Feugait autem et. Ea nulla clita 
magna ea. Vero lorem ea amet. 

Feugiat diam sea at lorem 
takimata. Aliquam nisl vero. Diam 
duo sadipscing elitr sit dolores et 

invidunt. Voluptua 
volutpat velit amet 
hendrerit ut sit. Duo 
sanctus diam dolor 
s t e t  l a b o r e 
d ign iss im.  Nu l la 
sadipscing takimata 
minim nonummy. 
Eirmod et molestie 
vel  amet veniam 
rebum. Tempor vel 
nonumy. Et enim no 
justo. Consequat 
vero et lorem erat 
a m e t  m a z i m 
ullamcorper. Delenit 
sed magna. In eu ut 
adipiscing. Ipsum 
esse tempor minim 
eos feugiat ipsum 
s e a .  I u s t o  d i a m 
vulputate dolore at 
ipsum consectetuer. 
Et eos sadipscing. 
Sed exerci elitr ut 
eos sit voluptua wisi. 
Qui magna sit et erat 
tincidunt. Velit no 
clita rebum volutpat 
ipsum justo diam. Ut 
lobortis hendrerit. 
Molestie diam ut in 
doming ea dolore 
ipsum. Sed nonumy 
d o l o r .  E t  d i a m 
gubergren amet . 
Sanctus et magna sit 
t e m p o r  d o l o r . 
Dolores vulputate et 
v e l i t  e u m .  E t 
dignissim eirmod. 
Dolor molestie ea 
illum facilisis vero. 
Feugiat sed augue 
s e d  d u o  i r i u r e 

dignissim. Enim eirmod dolor eu 
erat. Sit ut voluptua dolor rebum 
ipsum accusam diam. Duo dolor 

pole znaku

pole ochronne pole podstawowe

moduł konstrukcyjny pola ochronnego – kwadrat o wysokości 1/8 wysokości herbu

Pole podstawowe definiuje minimalny zamknięty obszar wokół herbu w którym herb może być użyty. Pole 
ochronne definiuje obszar wokół herbu, w którym nie może pojawić się żadna obca forma, zarówno 
graficzna, jak i tekstowa.
Do wyznaczenia pola podstawowego i ochronnego użyto moduł konstrukcyjny stanowiący kwadrat o 
boku 1/8 wysokości herbu.

herb
wersja podstawowa
pole podstawowe 
i ochronne

moduł konstrukcyjny pola podstawowego - kwadrat o wysokości 1/8
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Herb z mniejszym polem ochronnym ma zastosowanie na materiałach marke�ngowych (banery, ulotki, 
zaproszenia) wyłącznie w przypadku gdy obok herbu znajdą się inne znaki graficzne pozostałych 
uczestników, organizatorów bądź sponsorów.
W tym przypadku rolę mniejszego pola ochronnego pełni pierwotne pole podstawowe herbu. Do 
wyznaczenia pola podstawowego użyto moduł konstrukcyjny stanowiący kwadrat o wysokości 1/8 
wysokości herbu.

herb
wersja podstawowa
pole ochronne
sponsoring

moduł konstrukcyjny pola ochronnego sponsoring – kwadrat o wysokości 1/8 wysokości herbu

Lorem ipsum dolor sit amet. 
Takimata amet eirmod sadipscing 
ut tempor stet. Autem dolores 
consetetur lorem hendrerit diam 
labore dolor. Magna voluptua 
commodo no sadipscing. Duis et 
nibh justo. Et tincidunt dolores 
sea diam kasd. 
Ven iam j us to 
v e r o  n i s l . 
T i n c i d u n t 
takimata kasd 
e r a t  l a o r e e t 
consetetur sed 
euismod. Stet 
nisl accusam ut. 
A d i p i s c i n g 
e i r m o d 
v u l p u t a t e . 
Accumsan sed 
ut takimata. Est 
sanctus et labore 
d o l o r e s . 
A c c u m s a n 
n o n u m y 
consetetur diam. 
N o n u m y  e t 
s a d i p s c i n g 
magna. Delenit 
v e l i t  f a c i l i s i 
i m p e r d i e t . 
Laoreet vero est 
sit ex. Et diam sit 
d u i s  m a g n a 
lo rem so lu ta . 
A l i q u a m 
accumsan sed 
e a  s u s c i p i t 
lorem. Nobis est 
d e l e n i t  e a 
c o m m o d o  a t 
a l i q u i p 
s t e t . P o s s i m 
sanctus exerci 
gubergren. Nonummy wisi amet 
takimata sed facilisi et voluptua. 
Labore justo kasd et ipsum. Velit 
dolor eros et eos invidunt diam 
est. Dolore erat amet ipsum amet. 
Nonumy aliquyam feugait est 
feugiat et sed. Erat nonumy ipsum 

at gubergren. Sanctus nostrud et 
invidunt lorem. Sit lorem blandit in 
ipsum eirmod. Zzril te at wisi ut. Et 
eu sanctus et. Cum takimata 
nonumy vulputate sit vero velit 
a l i q u y a m .  R e b u m  e n i m 
gubergren nostrud amet blandit. 

Dolor lorem et enim vel ut 
invidunt. Justo vero nam delenit 
amet. Hendrerit magna aliquyam 
no in facilisi. Sea consetetur 
l o rem en im .  Ve ro  qu i s  e t 
sadipscing nisl consectetuer 
kasd. Amet labore lorem dolor 

diam lorem dolor. Lorem ipsum 
vel aliquam sanctus. Delenit sit 
esse  sed.  S i t  do lo re  duo. 
Dignissim feugiat  est  e l i t r. 
Consequat eros luptatum eos 
iriure. Dolore eros rebum autem. 
Nulla et voluptua ex amet. Lorem 

dolores 
aliquya
m . 
E n i m 
digniss
i m  e t 
conseq
uat sea 
k a s d 
conset
e t u r 
c l i t a . 
Magna 
e t 
magna
. Ipsum 
dolore 
sadips
c i n g 
d o l o r . 
I l l u m 
e u 
dolore 
a m e t . 
E u m 
dolores 
i p s u m 
sed in. 
E u m 
nostru

d  l o b o r t i s  s e d  e u i s m o d 
consequat. Diam accusam ea. 
Rebum gubergren minim. Vero 
sanctus zzril. Volutpat sit diam 
rebum consetetur. Esse at et 
lorem rebum. Duo sit tempor 
voluptua diam. At lorem kasd in. 

Lobortis eirmod et voluptua sit 
justo vel. Dolor erat esse eirmod 
sed. Luptatum sed dolor et. 
Rebum sed suscipit ut sea diam 
no.  Si t  accusam et  labore 
accusam aliquyam sea duo. Te et 
diam ullamcorper zzril vero 
eleifend. Dolor clita et. Amet vero 
eos dolores ad. Ir iure el i t r 
luptatum invidunt at ea eirmod 
diam. Stet lorem diam ipsum 
f a c e r .  E x  d o l o r  v o l u p t u a 
consetetur. Consetetur clita duo 
sed vero et laoreet. Laoreet 
commodo tincidunt dolores esse. 
Gubergren ut amet nonumy amet. 
Est minim in clita gubergren 
labore te. Ea clita ea gubergren. 
Tempor justo velit ex tincidunt 
takimata duis. Consetetur in 
lorem dolores sea dignissim ea 
stet. Sea in sed. Justo commodo 
diam. Diam nonumy molestie 
sadipscing. Suscipit nulla wisi sit 
duo erat dolores est. Adipiscing ut 
duis dolores aliquyam imperdiet 
feugiat elitr. Dolores aliquyam et. 
Sed erat sed dolores. Invidunt 
clita ipsum consetetur consequat. 
Commodo ipsum sea lorem 
accusam dolor dolore lorem. 
Lobortis dolor ipsum est ea 
aliquyam sea. In ut luptatum. 
Feugait autem et. Ea nulla clita 
magna ea. Vero lorem ea amet. 
Feugiat diam sea at lorem 
takimata. Aliquam nisl vero. Diam 
duo sadipscing elitr sit dolores et 
invidunt. Voluptua volutpat velit 
amet hendrerit ut sit. Duo sanctus 
diam dolor stet labore dignissim. 
Nulla sadipscing takimata minim 
nonummy. Eirmod et molestie vel 
amet veniam rebum. Tempor vel 
nonumy. Et enim no justo. 
Consequat vero et lorem erat 
amet mazim ullamcorper. Delenit 
sed magna. In eu ut adipiscing. 
Ipsum esse tempor minim eos 
feugiat ipsum sea. Iusto diam 
vu lpu ta te  do lo re  a t  ipsum 

consectetuer. Et eos sadipscing. 
Sed exerci elitr ut eos sit voluptua 
wisi. Qui magna sit et erat 
tincidunt. Velit no clita rebum 
volutpat ipsum justo diam. Ut 
lobortis hendrerit. Molestie diam 
ut in doming ea dolore ipsum. Sed 
nonumy dolor. Et diam gubergren 
amet. Sanctus et magna sit 
tempor dolor. Dolores vulputate et 
velit eum. Et dignissim eirmod. 
Dolor molestie ea illum facilisis 
vero. Feugiat sed augue sed duo 
iriure dignissim. Enim eirmod 
dolor eu erat. Sit ut voluptua dolor 
rebum ipsum accusam diam. Duo 
dolor amet justo dolor. Et aliquip 
lo rem duo d iam accusam. 
Hendrer i t  lorem vero quod 
consequat eos. Stet elitr diam qui. 
Labore enim gubergren lorem. 
Dolores congue ut. Gubergren 
d u o  i p s u m  e t .  A c c u s a m 
gubergren accusam dolore 
accusam ut. Suscipit esse qui 
eros sea kasd. Et vero et tempor 
dolore elitr. Suscipit dignissim 
takimata amet sed. Veniam no 
accusam. Ut consetetur rebum 
duo. Odio dolore in takimata nibh 
vero. Diam ut et sanctus enim 
accumsan at. Erat in vero iriure at 
eos kasd accusam. Takimata et 
commodo ut sit sadipscing ea 
do lo res .  Vero  de len i t  duo 
voluptua nonumy labore diam 
aliquyam. Iusto te volutpat assum 
clita velit. Dolor aliquip ea. 
S a n c t u s  d i a m  n o b i s  e s t 
sadipscing dolor. Et ut nonumy in 
et lorem takimata labore. Ipsum 
consequat tempor diam eirmod. 
Do lo res  eu  n is l  a l iquyam. 
Imperdiet stet wisi elitr. Justo 
delenit erat facilisi. Et nibh diam 
eos eirmod amet facilisis sed. 
Invidunt sanctus sed amet et 
labore rebum. Soluta takimata sit. 
Nonummy voluptua tincidunt 
ipsum consequat. Duis et sea. 
Eros elitr in gubergren facilisi. 

pole znaku

pole ochronne
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Kolory herbu oraz elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów 
określonych w CMYK niezależnie od techniki reprodukcji. W przypadku druku pełno kolorowego CMYK 
lub trójkolorowego Pantone, należy zawsze stosować formę podstawową herbu, tzn. formę kolorową.
W przypadku ograniczeń ilości kolorów w publikacjach należy zastosować wersję dwukolorową (czerwono 
- czarną) oraz wersję monochromatyczną (wersję w skali szarości oraz wersji czarno - białej)

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory 
należy dobierać według podanych na karcie wartości. Herb w wersji achromatycznej stosuje się w sytuacji kiedy tło znajdujące 
się pod herbem ma nasycenie powyżej 30%.

herb
kolorystyka
wersja podstawowa

czerwony

czerwony

żółty

żółty

czarny

czarny

Pantone 100% 1795 C Pantone 100% 116 C Pantone 100% Black

C - 0      M - 100      Y - 100      K - 0 C - 0      M - 20      Y - 100      K - 0 C - 0      M - 0      Y - 0      K - 100

R - 250      G - 30      B - 30 R - 255      G - 203      B - 5 R - 0      G - 0      B - 0

RAL 3020 RAL 1021 RAL 9005

Oracal 032 light red Oracal 021 yellow Oracal 070 black

#ff1e1e #ffcb05 #1d1816

Pantone Pantone Pantone

CMYK CMYK CMYK

RGB RGB RGB

RAL RAL RAL

Folie kryjące Folie kryjące Folie kryjące

HTML HTML HTML
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herb
kolorystyka
wersja podstawowa
forma dwukolorowa

czerwony

czerwony

Pantone 100% 1795 C

C - 0      M - 100      Y - 100      K - 0

R - 250      G - 30      B - 30

RAL 3020

Oracal 032 light red

#ff1e1e

Pantone

CMYK

RGB

RAL

Folie kryjące

HTML

czarny

Pantone 100% Black

C - 0      M - 0      Y - 0      K - 100

R - 0      G - 0      B - 0

RAL 9005

Oracal 070 black

#1d1816

Pantone

CMYK

RGB

RAL

Folie kryjące

HTML

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory 
należy dobierać według podanych na karcie wartości. Herb w wersji achromatycznej stosuje się w sytuacji kiedy tło znajdujące 
się pod herbem ma nasycenie powyżej 30%.

czarny
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herb
kolorystyka
wersja podstawowa
skala szarości

szary

czerwony

jasnoszary

żółty

czarny

Pantone 50% Black Pantone 20% Black Pantone 100% Black

C - 0      M - 0      Y - 0      K - 50 C - 0      M - 0      Y - 0      K - 20 C - 0      M - 0      Y - 0      K - 100

R - 128      G - 128      B - 128 R - 204      G - 204     B - 204 R - 0      G - 0      B - 0

RAL 7005 RAL 7035 RAL 9005

Oracal 071 grey Oracal 072 light grey Oracal 070 black

#7d7d7d #cfd0d0 #1d1816

Pantone Pantone Pantone

CMYK CMYK CMYK

RGB RGB RGB

RAL RAL RAL

Folie kryjące Folie kryjące Folie kryjące

HTML HTML HTML

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory 
należy dobierać według podanych na karcie wartości. Herb w wersji achromatycznej stosuje się w sytuacji kiedy tło znajdujące 
się pod herbem ma nasycenie powyżej 30%.

czarny
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herb
kolorystyka
wersja podstawowa
monochromatyczna
/ achromatyczna

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory 
należy dobierać według podanych na karcie wartości. Herb w wersji achromatycznej stosuje się w sytuacji kiedy tło znajdujące 
się pod herbem ma nasycenie powyżej 30%.

czarny

Pantone 100% Black

C - 0      M - 0      Y - 0      K - 100

R - 0      G - 0      B - 0

RAL 9005

Oracal 070 black

#1d1816

Pantone

CMYK

RGB

RAL

Folie kryjące

HTML
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herb
kolorystyka
wersja podstawowa
forma przestrzenna

Forma przestrzenna zarezerwowana jest dla takich technik firmizacji, jak tłoczenie, grawerowanie lub 
złocenie.
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15 mm

13 mm

10 mm

zalecana minimalna wielkość
na papierze listowym i kancelaryjnym

zalecana minimalna wielkość
na wizytówce 

zalecana minimalna wielkość herbu

Dla zapewnienia czytelności herbu należy go drukować z minimalną wielkością zapewniającą jego 
widoczność. W przypadku nadruku kolorowego minimalna wysokość herbu wynosi 10 mm. W 
wyjątkowych sytuacjach gdy herb musi być mniejszy należy kontrolować odpowiednią widoczność herbu.

herb
minimalna wielkość
wersja podstawowa
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Jastk�w

kwadrat o wysokości 1/16 wysokości herbu

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje herbu. Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat o boku 
1/16 wysokości herbu.
Zależność ta stosowana jest w przypadku odwzorowania herbu gminy na powierzchniach 
wielkoformatowych, gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest niemożliwe.

Herb w wersji z napisem „Gmina Jastków” jest wersją rozszerzoną. Herb w wersji rozszerzonej stosowany jest  w sytuacjach 
wymagających komunikacji nazwy gminy. Zasady posługiwania się wersji rozszerzonej herbu jest takie same jak do 
podstawowej. 

herb
wersja rozszerzona
pozioma
budowa i proporcje
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Jastk�w

herb
wersja rozszerzona
pionowa
budowa i proporcje

kwadrat o wysokości 1/16 wysokości herbu

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje herbu. Modułem konstrukcyjnym jest kwadrat o boku 
1/16 wysokości herbu.
Zależność ta stosowana jest w przypadku odwzorowania herbu gminy na powierzchniach 
wielkoformatowych, gdzie zastosowanie formy elektronicznej jest niemożliwe.

Herb w wersji z napisem „Gmina Jastków” jest wersją rozszerzoną. Herb w wersji rozszerzonej stosowany jest  w sytuacjach 
wymagających komunikacji nazwy gminy. Zasady posługiwania się wersji rozszerzonej herbu jest takie same jak do 
podstawowej. 
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herb
wersja rozszerzona
pozioma
pole podstawowe 
i ochronne

moduł konstrukcyjny pola ochronnego – kwadrat o wysokości 1/8 wysokości herbu

Pole podstawowe definiuje minimalny zamknięty obszar wokół herbu w którym herb może być użyty. Pole 
ochronne definiuje obszar wokół herbu, w którym nie może pojawić się żądna obca forma, zarówno 
graficzna, jak i tekstowa.
Do wyznaczenia pola podstawowego i ochronnego użyto moduł konstrukcyjny stanowiący kwadrat o bo-
ku 1/8 wysokości herbu.

moduł konstrukcyjny pola podstawowego - kwadrat o wysokości 1/8

Lorem ipsum dolor sit amet. 
Takimata amet eirmod sadipscing 
ut tempor stet. Autem dolores 
consetetur lorem hendrerit diam 
labore dolor. Magna voluptua 
commodo no sadipscing. Duis et 
nibh justo. Et tincidunt dolores 
sea diam kasd. Veniam justo vero 
nisl. Tincidunt takimata kasd erat 
laoreet consetetur sed euismod. 
Stet nisl accusam ut. Adipiscing 
eirmod vulputate. Accumsan sed 
ut takimata. Est sanctus et labore 
dolores. Accumsan nonumy 
consetetur diam. Nonumy et 
sadipscing magna. Delenit velit 
facilisi imperdiet. Laoreet vero est 
sit ex. Et diam sit duis magna 
lorem soluta. Aliquam accumsan 
sed ea suscipit lorem. Nobis est 
delenit ea commodo at aliquip 
stet.Possim sanctus exerci 
gubergren. Nonummy wisi amet 
takimata sed facilisi et voluptua. 
Labore justo kasd et ipsum. Velit 
dolor eros et eos invidunt diam 
est. Dolore erat amet ipsum amet. 
Nonumy aliquyam feugait est 
feugiat et sed. Erat nonumy ipsum 
at gubergren. Sanctus nostrud et 
invidunt lorem. Sit lorem blandit in 
ipsum eirmod. Zzril te at wisi ut. Et 
eu sanctus et. Cum takimata 
nonumy vulputate sit vero velit 
a l i q u y a m .  R e b u m  e n i m 
gubergren nostrud amet blandit. 
Dolor lorem et enim vel ut 
invidunt. Justo vero nam delenit 
amet. Hendrerit magna aliquyam 
no in facilisi. Sea consetetur 
l o rem en im .  Ve ro  qu i s  e t 
sadipscing nisl consectetuer 
kasd. Amet labore lorem dolor 
diam lorem dolor. Lorem ipsum 
vel aliquam sanctus. Delenit sit 
esse  sed.  S i t  do lo re  duo. 
Dignissim feugiat  est  e l i t r. 
Consequat eros luptatum eos 
iriure. Dolore eros rebum autem. 
Nulla et voluptua ex amet. Lorem 
dolores aliquyam. Enim dignissim 

et consequat sea kasd consetetur 
clita. Magna et magna. Ipsum 
dolore sadipscing dolor. Illum eu 
dolore amet. Eum dolores ipsum 
sed in. Eum nostrud lobortis sed 
eu ismod consequat .  D iam 
accusam ea. Rebum gubergren 
minim. Vero 
s a n c t u s 
z z r i l . 
Volutpat sit 
diam rebum 
consetetur. 
Esse at et 
l o r e m 
rebum. Duo 
s i t  tempor 
v o l u p t u a 
d i a m .  A t 
lorem kasd 
in. Lobortis 
e i r m o d  e t 
voluptua sit 
j u s t o  v e l . 
Dolor  erat 
esse eirmod 
s e d . 
L u p t a t u m 
sed dolor et. 
Rebum sed 
suscipi t  ut 
sea diam no. 
Sit accusam 
e t  l a b o r e 
a c c u s a m 
a l i q u y a m 
sea duo. Te 
e t  d i a m 
ullamcorper 
z z r i l  v e r o 
e l e i f e n d . 
Dolor cl i ta 
e t .  A m e t 
v e r o  e o s 
dolores ad. Iriure elitr luptatum 
invidunt at ea eirmod diam. Stet 
lorem diam ipsum facer. Ex dolor 
voluptua consetetur. Consetetur 
clita duo sed vero et laoreet. 
Laoreet commodo t incidunt 
dolores esse. Gubergren ut amet 

nonumy amet. Est minim in clita 
gubergren labore te. Ea clita ea 
gubergren. Tempor justo velit ex 
t i n c i d u n t  t a k i m a t a  d u i s . 
Consetetur in lorem dolores sea 
dignissim ea stet. Sea in sed. 
Justo commodo diam. Diam 

nonumy molestie sadipscing. 
Suscipit nulla wisi sit duo erat 
dolores est. Adipiscing ut duis 
dolores al iquyam imperdiet 
feugiat elitr. Dolores aliquyam et. 
Sed erat sed dolores. Invidunt 
clita ipsum consetetur consequat. 

Commodo ipsum sea lorem 
accusam dolor dolore lorem. 
Lobortis dolor ipsum est ea 
aliquyam sea. In ut luptatum. 
Feugait autem et. Ea nulla clita 
magna ea. Vero lorem ea amet. 
Feugiat diam sea at lorem 

takimata. Aliquam nisl vero. Diam 
duo sadipscing elitr sit dolores et 
invidunt. Voluptua volutpat velit 
amet hendrerit ut sit. Duo sanctus 
diam dolor stet labore dignissim. 
Nulla sadipscing takimata minim 
nonummy. Eirmod et molestie vel 

amet veniam rebum. Tempor vel 
nonumy. Et enim no justo. 
Consequat vero et lorem erat 
amet mazim ullamcorper. Delenit 
sed magna. In eu ut adipiscing. 
Ipsum esse tempor minim eos 
feugiat ipsum sea. Iusto diam 

vu lpu ta te  do lo re  a t  ipsum 
consectetuer. Et eos sadipscing. 
Sed exerci elitr ut eos sit voluptua 
wisi. Qui magna sit et erat 
tincidunt. Velit no clita rebum 
volutpat ipsum justo diam. Ut 
lobortis hendrerit. Molestie diam 

pole znakupole ochronne

pole podstawowe
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Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem takimata hendrerit lobortis velit molestie. Invidunt et 
laoreet diam et vero quis ipsum. Dolor erat option. Et nonumy vulputate te lobortis. 
Dolores id no est. Dolores sed diam et justo dignissim lorem. Invidunt consectetuer rebum 
commodo sit elit voluptua feugait. Ipsum eirmod at. Accusam sadipscing et. Sed ut dolor. 
Duis nam amet nisl takimata sed voluptua. Duis diam sadipscing ut rebum. Sed aliquam 
ipsum sit et. Luptatum gubergren dolore commodo ut no illum. Invidunt dolore duo 
consetetur ut no. Lorem aliquyam nisl elitr. Consequat lorem nulla eu adipiscing amet 
autem clita. Gubergren vel takimata labore et aliquam cum. Dolor tempor mazim diam 
labore eros dolor vero. Consetetur tincidunt eum invidunt. Magna eirmod justo suscipit 
eros facilisi et. Rebum quis lobortis amet aliquyam. Lorem nonumy lorem justo. Eos 
accusam ut et diam. Duo accusam dolore diam sanctus ipsum. Ea et ea et eos rebum duo 
magna. Lorem at consetetur gubergren. Dolor duo facilisis lorem ut erat. Feugait vero clita. 
Dolor ea no dignissim. Justo et consetetur nulla. Consetetur illum magna duis dolores. Stet 
sit ipsum diam eirmod sit hendrerit erat. Accusam justo ut blandit et. Lorem diam justo. 
Clita eum duo veniam elitr luptatum eum invidunt. At stet invidunt. Diam veniam dolor 
feugiat vulputate luptatum magna. Eu eirmod eos sanctus invidunt takimata. Invidunt 
eirmod justo lo- rem et. Sed ipsum 
ut nonumy. Conse- quat feugiat accu-
sam sadipscing. Eu gubergren soluta 
ea invidunt minim in aliquyam. Invi-
dunt takimata et sea. Diam guberg-
ren commodo. In iusto no dolore 
feugait labore. Ill- um aliquyam kasd 
at zzril amet aliqu- am rebum. Est ea 
eu amet delenit praesent. Sed est 
quis justo accusam sadipscing. Ea et 
lorem et dolore et. Ut dolor sanctus 
nonumy nam. Sit gubergren tempor 
aliquyam et justo sit. Ad vero sed. Eirmod in minim sadipscing erat ullamcorper illum. Duo 
labore vero quis cum clita justo. Amet delenit ea sea. Accusam velit erat. Rebum eum facer 
liber et dolor voluptua. Takimata enim et esse gubergren labore. Feugiat qui dolore rebum 
justo diam no. Diam invidunt diam ea odio. Stet ut aliquyam tempor. Cum diam sit accusam 
lorem sea. Eirmod et vulputate lorem ea. Facer at consectetuer at invidunt diam. Invidunt 
magna delenit. Est et dolores. Duo ea tempor dignissim suscipit. Ipsum facer lorem clita 
stet enim. Invidunt et sit dolores lorem kasd dolor. In invidunt elitr ut te sit kasd assum. 
Diam gubergren aliquyam ut. 
Praesent sit ut gubergren. Stet kasd invidunt. Vero ut sed amet et elitr. Dolore kasd no 
gubergren. Augue ea nostrud et accusam ea. Facilisis sed justo gubergren dolore. Volutpat 
et dolor. Blandit lorem tempor. Nonumy duo consequat lorem. Doming ut minim. Diam 
laoreet eos sed gubergren amet lorem duo. Eros stet takimata et. Tempor labore est sanctus 
quis takimata. 
Elitr vel esse lorem feugiat diam erat. Sea duis tempor aliquyam nulla clita ut. Dolor 
takimata minim duis ut luptatum. Dolor sanctus ipsum sea. Ipsum sadipscing nonumy 
consectetuer. Erat vel velit elitr ea. Consectetuer et gubergren lorem. Eos quis eos molestie 
sed lorem aliquyam tincidunt. Dignissim congue stet duo clita ipsum accusam. 

Gmina
Jastk�w

pole podstawowe

pole znaku

pole ochronne

moduł konstrukcyjny pola ochronnego – kwadrat o wysokości 1/8 wysokości herbu

moduł konstrukcyjny pola podstawowego - kwadrat o wysokości 1/8
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Lorem ipsum dolor sit amet. 
Takimata amet eirmod sadipscing 
ut tempor stet. Autem dolores 
consetetur lorem hendrerit diam 
labore dolor. Magna voluptua 
commodo no sadipscing. Duis et 
nibh justo. Et tincidunt dolores 
sea diam kasd. Veniam justo vero 
nisl. Tincidunt takimata kasd erat 
laoreet consetetur sed euismod. 
Stet nisl accusam ut. Adipiscing 
eirmod vulputate. Accumsan sed 
ut takimata. Est sanctus et labore 
dolores. Accumsan nonumy 
consetetur diam. Nonumy et 
sadipscing magna. Delenit velit 
facilisi imperdiet. Laoreet vero est 
sit ex. Et diam sit duis magna 
lorem soluta. Aliquam accumsan 
sed ea suscipit lorem. Nobis est 
delenit ea commodo at aliquip 
stet.Possim sanctus exerci 
gubergren. Nonummy wisi amet 
takimata sed facilisi et voluptua. 
Labore justo kasd et ipsum. Velit 
dolor eros et eos invidunt diam 
est. Dolore erat amet ipsum amet. 
Nonumy aliquyam feugait est 
feugiat et sed. Erat nonumy ipsum 
at gubergren. Sanctus nostrud et 
invidunt lorem. Sit lorem blandit in 
ipsum eirmod. Zzril te at wisi ut. Et 
eu sanctus et. Cum takimata 
nonumy vulputate sit vero velit 
a l i q u y a m .  R e b u m  e n i m 
gubergren nostrud amet blandit. 
Dolor lorem et enim vel ut 
invidunt. Justo vero nam delenit 
amet. Hendrerit magna aliquyam 
no in facilisi. Sea consetetur 
l o rem en im .  Ve ro  qu i s  e t 
sadipscing nisl consectetuer 
kasd. Amet labore lorem dolor 
diam lorem dolor. Lorem ipsum 
vel aliquam sanctus. Delenit sit 
esse  sed.  S i t  do lo re  duo. 
Dignissim feugiat  est  e l i t r. 
Consequat eros luptatum eos 
iriure. Dolore eros rebum autem. 
Nulla et voluptua ex amet. Lorem 
dolores aliquyam. Enim dignissim 

et consequat sea kasd consetetur 
clita. Magna et magna. Ipsum 
dolore sadipscing dolor. Illum eu 
dolore amet. Eum dolores ipsum 
sed in. Eum nostrud lobortis sed 
eu ismod consequat .  D iam 
accusam ea. Rebum gubergren 
min im.  Vero sanctus zzr i l . 
Vo l u t p a t  s i t  d i a m  r e b u m 
consetetur. Esse at et lorem 
rebum. Duo sit tempor voluptua 
diam. At lorem kasd in. Lobortis 
eirmod et voluptua sit justo vel. 
Dolor erat esse eirmod sed. 
Luptatum sed dolor et. Rebum 
sed suscipit ut sea diam no. Sit 
accusam et labore accusam 
aliquyam sea duo. Te et diam 
ullamcorper zzril vero eleifend. 
Dolor clita et. Amet vero eos 
dolores ad. Iriure elitr luptatum 
invidunt at ea eirmod diam. Stet 
lorem diam ipsum facer. Ex dolor 
voluptua consetetur. Consetetur 
clita duo sed vero et laoreet. 
Laoreet commodo t incidunt 
dolores esse. Gubergren ut amet 
nonumy amet. Est minim in clita 
gubergren labore te. Ea clita ea 
gubergren. Tempor justo velit ex 
t i n c i d u n t  t a k i m a t a  d u i s . 
Consetetur in lorem dolores sea 
dignissim ea stet. Sea in sed. 
Justo commodo diam. Diam 
nonumy molestie sadipscing. 
Suscipit nulla wisi sit duo erat 
dolores est. Adipiscing ut duis 
dolores al iquyam imperdiet 
feugiat elitr. Dolores aliquyam et. 
Sed erat sed dolores. Invidunt 
clita ipsum consetetur consequat. 
Commodo ipsum sea lorem 
accusam dolor dolore lorem. 
Lobortis dolor ipsum est ea 
aliquyam sea. In ut luptatum. 
Feugait autem et. Ea nulla clita 
magna ea. Vero lorem ea amet. 
Feugiat diam sea at lorem 
takimata. Aliquam nisl vero. Diam 
duo sadipscing elitr sit dolores et 
invidunt. Voluptua volutpat velit 

amet hendrerit ut sit. Duo sanctus 
diam dolor stet labore dignissim. 
Nulla sadipscing takimata minim 
n o n u
mmy. 
Eirmo
d  e t 
moles
tie vel 
a m e t 
venia

m rebum. Tempor vel nonumy. Et 
enim no justo. Consequat vero et 
l o r e m  e r a t  a m e t  m a z i m 
ullamcorper. Delenit sed magna. 

In eu ut adipiscing. Ipsum esse 
tempor minim eos feugiat ipsum 
sea. Iusto diam vulputate dolore 

at ipsum consectetuer. Et eos 
sadipscing. Sed exerci elitr ut eos 
sit voluptua wisi. Qui magna sit et 
erat tincidunt. Velit no clita rebum 

volutpat ipsum justo diam. Ut 
lobortis hendrerit. Molestie diam 
ut in doming ea dolore ipsum. Sed 

n o n u m y  d o l o r.  E t  d i a m 
gubergren amet. Sanctus et 
magna si t  tempor dolor. 
Dolores vulputate et velit eum. 
Et dignissim eirmod. Dolor 
molestie ea illum facilisis vero. 
Feugiat sed augue sed duo 
iriure dignissim. Enim eirmod 
dolor eu erat. Sit ut voluptua 
dolor rebum ipsum accusam 
diam. Duo dolor amet justo 
dolor. Et aliquip lorem duo 
diam accusam. Hendrerit 
lorem vero quod consequat 
eos. Stet elitr diam qui. Labore 
e n i m  g u b e r g r e n  l o r e m . 
Dolores congue ut. Gubergren 
duo ipsum e t .  Accusam 
gubergren accusam dolore 
accusam ut. Suscipit esse qui 
eros sea kasd. Et vero et 
tempor dolore elitr. Suscipit 
dignissim takimata amet sed. 
Veniam no accusam. Ut 
consetetur rebum duo. Odio 
dolore in takimata nibh vero. 
Diam ut et sanctus enim 
accumsan at. Erat in vero 
iriure at eos kasd accusam. 
Takimata et commodo ut sit 
sadipscing ea dolores. Vero 
delenit duo voluptua nonumy 
labore diam aliquyam. Iusto te 
volutpat assum clita velit. 
Dolor aliquip ea. Sanctus diam 
nobis est sadipscing dolor. Et 
ut nonumy in et lorem takimata 
labore. Ipsum consequat 
tempor diam eirmod. Dolores 
eu nisl aliquyam. Imperdiet 
stet wisi elitr. Justo delenit erat 
facilisi. Et nibh diam eos 
eirmod amet facilisis sed. 
Invidunt sanctus sed amet et 

labore rebum. Soluta takimata sit. 
Nonummy voluptua tincidunt 
ipsum consequat. Duis et sea. 
Eros elitr in gubergren facilisi. 

herb
wersja rozszerzona
pionowa
pole ochronne
sponsoring

Herb z mniejszym polem ochronnym ma zastosowanie na materiałach marke�ngowych (banery, ulotki, 
zaproszenia) wyłącznie w przypadku gdy obok herbu znajdą się inne znaki graficzne pozostałych 
uczestników, organizatorów bądź sponsorów.
W tym przypadku rolę mniejszego pola ochronnego pełni pierwotne pole podstawowe herbu. Do 
wyznaczenia pola podstawowego użyto moduł konstrukcyjny stanowiący kwadrat o wysokości 1/8 
wysokości herbu.

moduł konstrukcyjny pola ochronnego sponsoring – kwadrat o wysokości 1/8 wysokości herbu

pole ochronne

pole znaku

Gmina
Jastk�w
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Gmina
Jastk�w

herb
kolorystyka
wersja rozszerzona

Kolory herbu oraz elementów systemu identyfikacji powinny być jak najbardziej zbliżone do kolorów 
określonych w CMYK niezależnie od techniki reprodukcji. W przypadku druku pełno kolorowego CMYK 
lub trójkolorowego Pantone, należy zawsze stosować formę podstawową herbu, tzn. formę kolorową.
W przypadku ograniczeń ilości kolorów w publikacjach należy zastosować wersję dwukolorową (czerwono 
- czarną) oraz wersję monochromatyczną (wersję w skali szarości oraz wersji czarno - białej)

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory 
należy dobierać według podanych na karcie wartości. Herb w wersji achromatycznej stosuje się w sytuacji kiedy tło znajdujące 
się pod herbem ma nasycenie powyżej 30%.

czerwony żółty czarny

Pantone 100% 1795 C Pantone 100% 116 C Pantone 100% Black

C - 0      M - 100      Y - 100      K - 0 C - 0      M - 20      Y - 100      K - 0 C - 0      M - 0      Y - 0      K - 100

R - 250      G - 30      B - 30 R - 255      G - 203      B - 5 R - 0      G - 0      B - 0

RAL 3020 RAL 1021 RAL 9005

Oracal 032 light red Oracal 021 yellow Oracal 070 black

#ff1e1e #ffcb05 #1d1816

Pantone Pantone Pantone

CMYK CMYK CMYK

RGB RGB RGB

RAL RAL RAL

Folie kryjące Folie kryjące Folie kryjące

HTML HTML HTML

czerwony

żółty czarny
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herb
kolorystyka
wersja rozszerzona
forma dwukolorowa

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory 
należy dobierać według podanych na karcie wartości. Herb w wersji achromatycznej stosuje się w sytuacji kiedy tło znajdujące 
się pod herbem ma nasycenie powyżej 30%.

czerwony

Pantone 100% 1795 C

C - 0      M - 100      Y - 100      K - 0

R - 250      G - 30      B - 30

RAL 3020

Oracal 032 light red

#ff1e1e

Pantone

CMYK

RGB

RAL

Folie kryjące

HTML

czarny

Pantone 100% Black

C - 0      M - 0      Y - 0      K - 100

R - 0      G - 0      B - 0

RAL 9005

Oracal 070 black

#1d1816

Pantone

CMYK

RGB

RAL

Folie kryjące

HTML

Gmina
Jastk�w

czerwony

czarny
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Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory 
należy dobierać według podanych na karcie wartości. Herb w wersji achromatycznej stosuje się w sytuacji kiedy tło znajdujące 
się pod herbem ma nasycenie powyżej 30%.

szary jasnoszary czarny

Pantone 50% Black Pantone 20% Black Pantone 100% Black

C - 0      M - 0      Y - 0      K - 50 C - 0      M - 0      Y - 0      K - 20 C - 0      M - 0      Y - 0      K - 100

R - 128      G - 128      B - 128 R - 204      G - 204     B - 204 R - 0      G - 0      B - 0

RAL 7005 RAL 7035 RAL 9005

Oracal 071 grey Oracal 072 light grey Oracal 070 black

#7d7d7d #cfd0d0 #1d1816

Pantone Pantone Pantone

CMYK CMYK CMYK

RGB RGB RGB

RAL RAL RAL

Folie kryjące Folie kryjące Folie kryjące

HTML HTML HTML

Gmina
Jastk�w

czerwony

żółty czarny

herb
kolorystyka
wersja rozszerzona
skala szarości
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Gmina
Jastk�w

Gmina
Jastk�w

herb
kolorystyka
wersja rozszerzona
monochromatyczna
/ achromatyczna

Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów drukarki laserowej i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory 
należy dobierać według podanych na karcie wartości. Herb w wersji achromatycznej stosuje się w sytuacji kiedy tło znajdujące 
się pod herbem ma nasycenie powyżej 30%.

czarny

Pantone 100% Black

C - 0      M - 0      Y - 0      K - 100

R - 0      G - 0      B - 0

RAL 9005

Oracal 070 black

#1d1816

Pantone

CMYK

RGB

RAL

Folie kryjące

HTML
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Gmina
Jastk�w

herb
kolorystyka
wersja rozszerzona

Forma przestrzenna zarezerwowana jest dla takich technik firmizacji, jak tłoczenie, grawerowanie lub 
złocenie.
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15 mm

13 mm

10 mm

zalecana minimalna wielkość
na papierze listowym i kancelaryjnym

zalecana minimalna wielkość
na wizytówce 

zalecana minimalna wielkość herbu

poniżej tej wysokości zaleca się 
stosować wyłącznie napis „Gmina Jastków|

napis „Gmina Jastków”

minimalna wielkość napisu

Gmina
Jastk�w

Gmina
Jastk�w
Gmina
Jastk�w

8 mm

7,5 mm

3 mmGmina
Jastk�w

herb
minimalna wielkość
wersja rozszerzona

Dla zapewnienia czytelności herbu należy go drukować z minimalną wielkością zapewniającą jego 
widoczność. W przypadku nadruku kolorowego minimalna wysokość herbu wynosi 10 mm. W 
wyjątkowych sytuacjach gdy herb musi być mniejszy należy kontrolować odpowiednią widoczność herbu.
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Podstawowym tłem herbu Gminy Jastków jest kolor biały, jednak może być on umieszczony również na 
jednobarwnych tłach wywodzących się z jego gamy kolorystycznej. Tło może mieć dekorację w postaci 
jednokolorowego wzoru graficznego z ustawioną przezroczystością nie większą niż 15%. Należy unikać tła 
agresywnego, zwłaszcza jeżeli nie komponuje się z kolorem czerwonym. Przy stosowaniu tła z dekoracją 
należy upewnić się, że użyty wzór graficzny w najmniejszym stopniu nie zaburza wizualnego odbioru herbu.

Herb na
jednobarwnym tle

Herb na
jednobarwnym tle

Herb na tle z
jednokolorowym wzorem

Herb na tle z
jednokolorowym wzorem

Herb na tle w
postaci zdjęcia

herb
zastosowanie tła
pod herbem

Możliwe jest stosowanie tła w postaci zdjecia. Wazne jest, aby tło to było w miare jednolite, w takim stopniu, aby właściwie 
eksponowało sam herb.
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!
nie wolno

zniekształcać herb
(ściągać i rozciągać)

zmieniać kolory
elementów godła

zmieniać proporcji godła
w stosunku do tarczy

zmieniać kolor
tarczy

zmieniać kształt tarczy zmieniać kolor
obrysów herbu

zmieniać układ elementów
składowych herbu

używanie herbu 
bez tarczy

herb
formy niedozwolone
wersja podstawowa
o rozszerzona

Należy używać herbu w postaci niezmienionej, dostosowując do tła określoną wersję chromatyczną, 
achromatyczną lub monochromatyczną. Wszelka ingerencja w znak taka jak nieproporcjonalne skalowanie, 
zmiana kolorystyki, kroju pisma, proporcji czy układu elementów jest nieprawidłowa. Dotyczy to obu wersji 
herbu oraz flagi.
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Sansita Bold - napis przy herbie

Gmina
Jastk�w
AĄBC�DEĘFGHIJKLŁMNNO�PQRS�TUVWXYZ�Ż
aąbc�deęfghijklłmnno�pqrs�tuvwxyz�ż
1234567890

Liternictwo użyte w napisie herbu (zmodyfikowana czcionka Sansita Bold) jest czytelna i doskonale 
koresponduje z kształtem herbu, a także sprawia, że tekst jest przyjemny w odbiorze.herb

typografia
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symbole gminy
(budowa i proporcje)
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Flaga Gminy – to płat materiału o formie prostokąta o proporcjach wysokości do szerokości: 5:8 z 
biegnącymi dołem i górą dwoma białymi pasami o szerokości 1/16 wysokości płata, w odległości 1/16 
płata od krawędzi. W części czołowej płata godło gminy o wysokości 10/16 szerokości płata. 

flaga
opis

1
6

x

x
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kwadrat o wysokości 1/16 flagi

Podstawowe proporcje flagi, oraz położenie herbu określa siatka modułowa, której modułem 
konstrukcyjnym jest kwadrat o boku równym 1/16 wysokości płata. flaga

konstrukcja

1
6

x

x
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Pieczęcią Gminy Jastków - pieczęć okrągła o średnicy 36 mm gdzie w podwójnym otoku umieszczono 
kontur zatwierdzonego godła z otokowym napisem: z centralnie umieszczonym dywizorem ( na godz. 
12.00) w kształcie krzyżyka; + GMINA JASTKÓW

Pieczęcią Wójta - pieczęć okrągła o średnicy 36 mm gdzie w podwójnym otoku umieszczono kontur 
zatwierdzonego godła z otokowym napisem: z centralnie umieszczonym dywizorem ( na godz. 12.00) w 
kształcie krzyżyka; + WÓJT GMINY JASTKÓW

pieczęć
opis
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druki firmowe
(typografia i wzorce)

3



3636
opracował: Eugeniusz Pasicznyk

Lato Light 
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
1234567890

Lato Normal
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
1234567890

Lato SemiBold
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
1234567890

Lato Bold
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
1234567890

Lato Heavy
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
1234567890

Lato Black
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
1234567890

Podstawowymi czcionkami w materiałach firmowych jest rodzina Lato w odmianach Light / Normal / 
SemiBold / Bold / Heavy / Black. Przy tworzeniu przekazu należy dbać o jego czytelność. Hasło powinno 
być pisane zdecydowanie większym stopniem pisma niż pozostałe bloki tekstowe.

W przypadku komunikacji internetowej i w edytorach tekstu należy stosować zamiennik systemowy – 
Arial lub Times New Roman.

druki
typografia

Arial Normal
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnnoópqrsśtuvwxyzźż
1234567890

Arial Bold
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnnoópqrsśtuvwxyzźż
1234567890

Arial Black
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnnoópqrsśtuvwxyzźż
1234567890

Times New Roman Normal
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnnoópqrsśtuvwxyzźż
1234567890

Times New Roman Bold
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnnoópqrsśtuvwxyzźż
1234567890
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�⁄�
x

�⁄�
x

�⁄�x

Strona prezentuje zasady umiejscowienia herbu na drukach firmowych oraz innych materiałach 
promocyjnych takich jak ulotka, plakat, roll-up, baner, itp. 

Herb należy umieszczać na nośnikach w lewym górnym rogu bądź centralnie u góry.

druki
zasady umieszczania
herbu na materiałach
promocyjnych

x

y

y

y

Umiejscowienie herbu w lewym górnym rogu
minimalna odległość herbu od krawędzi nośnika

Umiejscowienie herbu centralnie u góry
minimalna odległość herbu od krawędzi nośnika

Umiejscowienie herbu w lewym górnym rogu
optymalna odległość herbu od krawędzi nośnika

Umiejscowienie herbu centralnie u góry
optymalna odległość herbu od krawędzi nośnika

y
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Strona prezentuje przykładowe elementy dekoracyjne, które można wykorzystać przy projektowaniu 
materiałów reklamowych dla Gminy Jastkówadruki

przykładowe
elementy dekoracyjne
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wariant 2

wariant 1

Urząd Gminy Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

Teresa Kot
Wójt Gminy

tel. (+48 81) 502-01-43

fax (+48 81) 502-01-43

teresakot@jastkow.pl

www.jastkow.pl

Urzad Gminy Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3

21-002 Jastków,

 Sekretariat: 

tel. +48 81 50 20 425

fax: +48 81 50 20 144

e-mail: poczta@jastkow.pl

Gmina
Jastk�w

Wymiar wizytówki jest wielkością stałą. Wizytówka jest elementem dwustronnym. Informacje tekstowe 
umiejscowione są według przedstawionych zasad.

format: 90x50 mm
technologia: druk offsetowy
materiał: biały karton – 350 g/m2

druki
wizytówka

W�jt Gminy
Jastk�w

x

�⁄�x �⁄�x

�⁄�
x

�⁄�
x

�⁄�x �⁄�x

�⁄�
x

�⁄�
x
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wariant 1 - tył

Papier do korespondencji – strona oficjalna występuje wyłącznie w formacie A4. Herb umieszczony po 
środku w górnej części dokumentu. Pozostałe elementy według wzoru.druki

papier firmowy

x

y

wariant 1 - przód

Jastków, 17.02.2017 r.
Szanowny Panie,

        Imię Nazwisko
        ul. Lubelska 1
        21-002 Jastków

Uguer summod �sl do ea conseniamet, vulputp a�onsequat alit la faccum do conse do 
dolenisis aliquam ver sumsand rercidunt acidunt adiat

Onsequi ex etummy nibh euguero er ipsum enissequat alismod olutpat vero od dit il ulputat, 
quat ad et, susto con ver ilit ex ea consectem alis nulla feugait aut lummy nim zzriureet, sed 
mincilla am dolum ipit autate dolendre dionum quamet la feugiam coreet amet velit wissed 
magna faci tate tem dolum quamet loboree tumsandigna ad magniamet, quis nulput lut 
ullaorp ercinim dio dolendi onsequisi.

Ero odolese quamcon henit ullam, vulputpa�sl ing et pra�n henis nulput wis nibh et alit nos 
nos nibh eu facipsummod dolore euisl ecte tet ut luptat vel ut adit iuscinibh et lore tat, qui bla 
ad magnis el dio con heniamcommy nim nulla feugiate con ercinci blaore diamcon sequisl ip 
er sequat praesto duis nonsed del ullaor�e do core facip etum ipit, commy nummolore 
volor� nciduis er se dui tat, vullamconse dui tat.

Um vendiat, consenit lan eugiat. Ut ullam vel in ut do cons et, sum quis at luptatet prat 
ulputem nos do diate feu facing euipsustrud eugiat. Duisis eu faccumsan velese velit eugait 
adiat prat nullaore doloreet, velis acidunt vendions do od do dolorem vel ex et iustrud ecte 
conulla feu facincil ipismod �sci tatue min venim in veliquat num alit eu feuguer iure �niat, 
quat ute ex enisi.

Z wyrazami szacunku

Imię Nazwisko
stanowisko

Urzad Gminy Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków
tel.: +48 81 700 00 00
fax: +48 81 700 11 11
poczta@jastkow.pl
www.jastkow.pl

y y

�⁄�
x

�⁄�x

�⁄�
x

�⁄�
x
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Papier do korespondencji – strona oficjalna występuje wyłącznie w formacie A4. Znak pozycjonowany w 
lewym górnym rogu formatu. Pozostałe elementy według wzoru.

Jastków, 17.02.2017 r.
Szanowny Panie,

       Imię Nazwisko
       ul. Lubelska 1
       21-002 Jastków

Uguer summod �sl do ea conseniamet, vulputp a�onsequat alit la faccum do conse do 
dolenisis aliquam ver sumsand rercidunt acidunt adiat

Onsequi ex etummy nibh euguero er ipsum enissequat alismod olutpat vero od dit il ulputat, 
quat ad et, susto con ver ilit ex ea consectem alis nulla feugait aut lummy nim zzriureet, sed 
mincilla am dolum ipit autate dolendre dionum quamet la feugiam coreet amet velit wissed 
magna faci tate tem dolum quamet loboree tumsandigna ad magniamet, quis nulput lut 
ullaorp ercinim dio dolendi onsequisi.

Ero odolese quamcon henit ullam, vulputpa�sl ing et pra�n henis nulput wis nibh et alit nos 
nos nibh eu facipsummod dolore euisl ecte tet ut luptat vel ut adit iuscinibh et lore tat, qui bla 
ad magnis el dio con heniamcommy nim nulla feugiate con ercinci blaore diamcon sequisl ip 
er sequat praesto duis nonsed del ullaor�e do core facip etum ipit, commy nummolore 
volor� nciduis er se dui tat, vullamconse dui tat.

Um vendiat, consenit lan eugiat. Ut ullam vel in ut do cons et, sum quis at luptatet prat 
ulputem nos do diate feu facing euipsustrud eugiat. Duisis eu faccumsan velese velit eugait 
adiat prat nullaore doloreet, velis acidunt vendions do od do dolorem vel ex et iustrud ecte 
conulla feu facincil ipismod �sci tatue min venim in veliquat num alit eu feuguer iure �niat, 
quat ute ex enisi.

Z wyrazami szacunku

Imię Nazwisko
stanowisko

Urzad Gminy Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków
tel.: +48 81 700 00 00
fax: +48 81 700 11 11
poczta@jastkow.pl
www.jastkow.pl

Gmina
Jastk�w

wariant 2 - przód wariant 2 - tył

druki
papier firmowy

y y

�⁄�
x

�⁄�
x

�⁄�
x

x

y

�⁄�x



4242
opracował: Eugeniusz Pasicznyk

Papier do korespondencji – strona oficjalna występuje wyłącznie w formacie A4. Znak pozycjonowany w 
lewym górnym rogu formatu. Pozostałe elementy według wzoru.

       Imię Nazwisko
       ul. Lubelska 1
       21-002 Jastków

Uguer summod �sl do ea conseniamet, vulputp a�onsequat alit la faccum do conse do 
dolenisis aliquam ver sumsand rercidunt acidunt adiat

Onsequi ex etummy nibh euguero er ipsum enissequat alismod olutpat vero od dit il ulputat, 
quat ad et, susto con ver ilit ex ea consectem alis nulla feugait aut lummy nim zzriureet, sed 
mincilla am dolum ipit autate dolendre dionum quamet la feugiam coreet amet velit wissed 
magna faci tate tem dolum quamet loboree tumsandigna ad magniamet, quis nulput lut 
ullaorp ercinim dio dolendi onsequisi.

Ero odolese quamcon henit ullam, vulputpa�sl ing et pra�n henis nulput wis nibh et alit nos 
nos nibh eu facipsummod dolore euisl ecte tet ut luptat vel ut adit iuscinibh et lore tat, qui bla 
ad magnis el dio con heniamcommy nim nulla feugiate con ercinci blaore diamcon sequisl ip 
er sequat praesto duis nonsed del ullaor�e do core facip etum ipit, commy nummolore 
volor� nciduis er se dui tat, vullamconse dui tat.

Um vendiat, consenit lan eugiat. Ut ullam vel in ut do cons et, sum quis at luptatet prat 
ulputem nos do diate feu facing euipsustrud eugiat. Duisis eu faccumsan velese velit eugait 
adiat prat nullaore doloreet, velis acidunt vendions do od do dolorem vel ex et iustrud ecte 
conulla feu facincil ipismod �sci tatue min venim in veliquat num alit eu feuguer iure �niat, 
quat ute ex enisi.

Urzad Gminy Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków
NIP: 713 28 71 020

tel.: +48 81 700 00 00
fax: +48 81 700 11 11
poczta@jastkow.pl
www.jastkow.pl

druki
pismo firmowe

Referat Organizacyjny

Marcin Abramek

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Wydział:

Gmina
Jastk�w

RO.271.2.2017.MA.1 Jastków, dnia 24-01- 2017

sprawę prowadzi:

℅0 GD1 DXVG

wariant 1 - bez herbu

y y y

�⁄�
x

�⁄�
x

�⁄�
x

�⁄�x

x

y
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Papier do korespondencji – strona oficjalna występuje wyłącznie w formacie A4. Znak pozycjonowany w 
lewym górnym rogu formatu. Pozostałe elementy według wzoru.

       Imię Nazwisko
       ul. Lubelska 1
       21-002 Jastków

Uguer summod �sl do ea conseniamet, vulputp a�onsequat alit la faccum do conse do 
dolenisis aliquam ver sumsand rercidunt acidunt adiat

Onsequi ex etummy nibh euguero er ipsum enissequat alismod olutpat vero od dit il ulputat, 
quat ad et, susto con ver ilit ex ea consectem alis nulla feugait aut lummy nim zzriureet, sed 
mincilla am dolum ipit autate dolendre dionum quamet la feugiam coreet amet velit wissed 
magna faci tate tem dolum quamet loboree tumsandigna ad magniamet, quis nulput lut 
ullaorp ercinim dio dolendi onsequisi.

Ero odolese quamcon henit ullam, vulputpa�sl ing et pra�n henis nulput wis nibh et alit nos 
nos nibh eu facipsummod dolore euisl ecte tet ut luptat vel ut adit iuscinibh et lore tat, qui bla 
ad magnis el dio con heniamcommy nim nulla feugiate con ercinci blaore diamcon sequisl ip 
er sequat praesto duis nonsed del ullaor�e do core facip etum ipit, commy nummolore 
volor� nciduis er se dui tat, vullamconse dui tat.

Um vendiat, consenit lan eugiat. Ut ullam vel in ut do cons et, sum quis at luptatet prat 
ulputem nos do diate feu facing euipsustrud eugiat. Duisis eu faccumsan velese velit eugait 
adiat prat nullaore doloreet, velis acidunt vendions do od do dolorem vel ex et iustrud ecte 
conulla feu facincil ipismod �sci tatue min venim in veliquat num alit eu feuguer iure �niat, 
quat ute ex enisi.

Urzad Gminy Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków
NIP: 713 28 71 020

tel.: +48 81 700 00 00
fax: +48 81 700 11 11
poczta@jastkow.pl
www.jastkow.pl

druki
pismo firmowe

RO.271.2.2017.MA.1 Jastków, dnia 24-01- 2017

wariant 2 - z herbem
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Referat Organizacyjny

Marcin Abramek

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Wydział:

sprawę prowadzi:
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Uguer summod �sl do ea conseniamet, vulputp a�onsequat alit la faccum do conse do 
dolenisis aliquam ver sumsand rercidunt acidunt adiat

Onsequi ex etummy nibh euguero er ipsum enissequat alismod olutpat vero od dit il ulputat, 
quat ad et, susto con ver ilit ex ea consectem alis nulla feugait aut lummy nim zzriureet, sed 
mincilla am dolum ipit autate dolendre dionum quamet la feugiam coreet amet velit wissed 
magna faci tate tem dolum quamet loboree tumsandigna ad magniamet, quis nulput lut 
ullaorp ercinim dio dolendi onsequisi.

Z wyrazami szacunku

Imię Nazwisko
stanowisko

faks

do / to: Imię Nazwisko od / from: do / to:

faks / fax: +48 81 700 11 11 stron / pages: faks / fax:

data / date: 17.03.2017 r.

temat / topic: Księga Identyfikacji

fax

Urzad Gminy Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków
NIP: 713 28 71 020

tel.: +48 81 700 00 00
fax: +48 81 700 11 11
poczta@jastkow.pl
www.jastkow.pl
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druki
fax

Papier do korespondencji – strona oficjalna występuje wyłącznie w formacie A4. Znak pozycjonowany w 
lewym górnym rogu formatu. Pozostałe elementy według wzoru.
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Urzad Gminy Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków
www.jastkow.pl

Wójt Gminy Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków
www.jastkow.pl

koperta DL bez okienka

koperta DL bez okienka

druki
koperta DL

Koperta DL służy do przesyłania korespondencji A4 złożonej na trzy części oraz formatu 1/3 A4, 
wszelkiego rodzaju kart okolicznościowych oraz grzecznościowych w formacie 210 x 100 mm. Znak 
pozycjonowany jest w lewym górnym rogu  formatu.
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DYPLOM
dla Imię Nazwisko

za zajęcie pierwszego
miejsca

.................................................................................................................

Lorem ipsum dolor sit amet. Iriure amet sit nisl sadipscing. 
Eum labore ullamcorper. Ex diam sanctus. Dolore eos 
ullamcorper cum velit dolore facilisis sanctus. Sed et sit. 
Dolore dolores stet accusam aliquyam sea consetetur stet. 
Vero stet lorem voluptua diam eum sea. Autem invidunt ut. 
Consectetuer ut sit kasd. Erat vero takimata accusam vero stet 
gubergren at. 

Jastków
17.03.2017

Teresa Kot

druki
dyplom A4

Dyplom okazjonalny. 

format: 210 x 100 mm,
technologia: druk offsetowy,
materiał: biały karton – kreda,

x

y

y
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Zaproszenie służy do okazjonalnej korespondencji oraz jako druki zaproszeń.
Znak pozycjonowany jest centralnym górnym punkcie formatu. Pozostałe elementy według wzoru

format: 210 x 100 mm,
technologia: druk offsetowy,
materiał: biały karton – kreda,

ZAPROSZENIE

Lorem ipsum dolor sit amet. Doming aliquyam et accusam in 
possim ipsum dolore. Eos est eu lorem.

Consetetur eos stet sed zzril.
Dolor eos enim tation invidunt nulla volutpat.

Aliquyam dignissim kasd labore nulla lorem option.
Lobortis kasd elit volutpat ut et no. 

Gmina
Jastk�w

druki
zaproszenie
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Teczka służy jako oprawa do przechowywania dokumentacji, korespondencji w formacie A4. Strony 
wewnętrzne mają uszka oraz opcjonalnie nacięcia na wizytówkę.
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Urzad Gminy Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3

21-002 Jastków
tel.: +48 81 700 00 00
fax: +48 81 700 11 11

poczta@jastkow.pl
www.jastkow.pl

teczka wersja 1

druki
teczka A4
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Teczka służy jako oprawa do przechowywania dokumentacji, korespondencji w formacie A4. Strony 
wewnętrzne mają uszka oraz opcjonalnie nacięcia na wizytówkę.

Urzad Gminy Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3

21-002 Jastków
tel.: +48 81 700 00 00
fax: +48 81 700 11 11

poczta@jastkow.pl
www.jastkow.pl

teczka wersja 2

materiały
reklamowe

Gmina
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druki
teczka A4
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druki
prezentacja
PowerPoint
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strona tytułowa

Na stronie przedstawiono przykłady wyglądu slajdu do prezentacji w programie PowerPoint.
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druki
prezentacja
PowerPoint

Gmina
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strona druga

Tytuł prezentacji
mul�medialnej
podtytuł prezentacji

Lorem ipsum dolor sit amet. At ipsum et stet. 
Accumsan ipsum rebum justo. Diam sadipscing 
consetetur vulputate dolor enim. Assum �ncidunt 
diam magna. Magna gubergren dolore eum. Vel vero 
soluta moles�e eirmod iriure consequat rebum. 
Takimata feugait et hendrerit esse sed. Facer velit 
rebum lorem. Duis eros veniam invidunt sed. Autem
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Urzad Gminy Jastków
Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków
tel.: +48 81 700 00 00
fax: +48 81 700 11 11
poczta@jastkow.pl
www.jastkow.pl


