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1. Znak i typografia 

Niezależnie od tego, z jaką wersją znaku 
posługujemy się w procesie projektowania 
graficznego, lub bezpośrednio w produkcji 
różnorodnego zastosowania materiałów, 
należy pamiętać o tym, by nie dopuścić do 
przypadkowego, lub celowego zniekształcenia 
oryginalnej wersji znaku. 

Obok kilka wybranych przykładów prezen-
tujących niedozwolone modyfikacje i stoso-
wanie znaku. Mamy wśród nich (od lewej, 
u góry): znak z inną czcionką niż dozwolona 
(Lubelskie), znak z inną kolorystyką niż usta-
lona, znak z dodanym cieniem, niedozwolona 
wersja w kontrze, oraz znaki, których forma 
zniekształcona jest poprzez nieumiejętne ska-
lowanie i inne zabiegi graficzne. 

Podsumowując: niedozwolone są wszelkie 
działania, które zagrażają spójności i czytel-
ności. 

1.3.  NIEDOZWOLONE 
MODYFIKACJE 
I  STOSOWANIE ZNAKU

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
W LUBLINIE
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1. Znak i typografia

Czcionka Lubelskie jest krojem niepowtarzal-
nym, oryginalnie zaprojektowanym specjal-
nie na potrzeby systemu identyfikacji Urzędu
Marszałkowskiego oraz systemu identyfikacji
promocyjnej Województwa Lubelskiego. 

Czcionka Lubelskie ma dwie wersje: Lubelskie 
Regular (w tym także wersję w cyrylicy) i Lu-
belskie Italic. Szczegóły stosowania czcionki 
w kompozycji graficznej jest opisane w dal-
szych częściach dokumentu – na przykładzie 
poszczególnych elementów systemu. 

1.4.  TYPOGRAFIA  
–  CZCIONKA LUBELSKIE

LUBELSKIE REGULAR

LUBELSKIE ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi j k lmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭ
ЮЯабвгдеёжзийклмнопрст уфхцчшщъыьэ
юя1234567890. , : ; ’ ” !?<>~@#$%&* ( ) { } [ ] \

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi j k lmnopqrstuvwxyz
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1. Znak i typografia

Jako czcionkę uzupełniającą w dokumentach 
o zwykłym (nie uroczystym) charakterze 
zaleca się stosować krój Arial – w wersjach 
Regular, Regular Italic, Bold lub Bold Italic. 
Więcej o stosowaniu czcionki uzupełniającej 
w różnorodnych materiałach – w dalszych 
częściach dokumentu – na przykładzie po-
szczególnych elementów systemu. 

1.5.   TYPOGRAFIA 
–  CZCIONKI  UZUPEŁNIAJĄCE

ARIAL REGULAR /  ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
1234567890., :; ’ ” !?<>~@#$%&*() { } [ ] \
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz
1234567890., :; ’ ” !?<>~@#$%&*( ){ } [ ] \

ARIAL BOLD /  ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890., :; ’” !?<>~@#$%&*(){ } [ ] \
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890., :; ’” !?<>~@#$%&*( ){ } [ ] \
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1. Znak i typografia

Jako czcionkę uzupełniającą w dokumentach 
o uroczystym charakterze zaleca się stosować 
krój Palatino Linotype – w wersjach Regular, 
Regular Italic, Bold lub Bold Italic. 

Więcej o stosowaniu czcionki uzupełniającej 
w różnorodnych materiałach – w dalszych 
częściach dokumentu – na przykładzie po-
szczególnych elementów systemu. 

1.5.   TYPOGRAFIA 
–  CZCIONKI  UZUPEŁNIAJĄCE

PALATINO LINOTYPE REGULAR /  ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijk lmnopqrstuvwxyz
1234567890., :; ’”!?<>~@#$%&*(){}[]\
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890., : ; ’”!?<> ~@#$%&*(){}[]\

PALATINO LINOTYPE BOLD /  ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890., : ; ’” !?< > ~@#$%&*() { } [ ] \
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 . , : ; ’” !?< > ~ @#$%&*( ) {} [ ]\
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1. Znak i typografia

W przypadku materiałów w języku obcym 
jako czcionkę uzupełniającą o zwykłym (nie 
uroczystym) charakterze zaleca się stosować 
krój Arial – w wersjach Regular, Regular Italic, 
Bold lub Bold Italic. 

Więcej o stosowaniu czcionki uzupełniającej 
w różnorodnych materiałach – w dalszych 
częściach dokumentu – na przykładzie po-
szczególnych elementów systemu. 

1.6.   TYPOGRAFIA 
–  CZCIONKI  UZUPEŁNIAJĄCE 
–  WERSJA JĘZYKOWA

ARIAL REGULAR /  ITALIC

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯаб
вгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя1234567890.,
:; ’ ” !?<>~@#$%&*() { } [ ] \
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯаб
вгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя1234567890.
, :; ’ ” !?<>~@#$%&*( ){ } [ ] \

ARIAL BOLD /  ITALIC

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯа
бвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя12345678
90., :; ’” !?<>~@#$%&*(){ } [ ] \
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯа
бвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя1234567
890., :; ’” !?<>~@#$%&*( ){ } [ ] \
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1. Znak i typografia

W przypadku materiałów w języku obcym 
jako czcionkę uzupełniającą w dokumentach 
o uroczystym charakterze zaleca się stosować 
krój Palatino Linotype – w wersjach Regular, 
Regular Italic, Bold lub Bold Italic. 

Więcej o stosowaniu czcionki uzupełniającej 
w różnorodnych materiałach - w dalszych 
częściach dokumentu – na przykładzie po-
szczególnych elementów systemu. 

1.6.   TYPOGRAFIA 
–  CZCIONKI  UZUPEŁNIAJĄCE 
–  WERSJA JĘZYKOWA

PALATINO LINOTYPE REGULAR /  ITALIC

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯа
бвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя1234567890.,
:; ’”!?<>~@#$%&*(){}[]\
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯаб
вгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя1234567890., : ; ’”!
?<> ~@#$%&*(){} []\

PALATINO LINOTYPE BOLD /  ITALIC

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮ
Яабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя12345
67890. , : ; ’” !?< > ~@#$%&*() { } [ ] \
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮ
Яабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя1234567
890 . , : ; ’” !?< > ~ @#$%&*( ) {} [ ]\
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2. Druki biurowe

2 .6.  L ISTOWNIKI 

Listownik zaprojektowano zgodnie z wy-
tycznymi instrukcji kancelaryjnej. Na stronie 
pierwszej dokumentu uwzględniono miejsce 
umożliwiające identyfikację sprawy. 

Kolejne strony różnią się stopką: pojawia się 
w niej ponownie numer sprawy oraz ilość stron 
w dokumencie.

.............................
(ZNAK SPRAWY)

Lublin,dn ia17 .10.2010r.

Jan Kowalski

ul. Zasadnicza 28

54-789 Miejscowoœ

Szanowny Panie,

Lorem ipsumdo lor sit amet, consecteturad ipiscing elit. Proin mollisli gula nec nibh

vehicula imperdiet. Pellentesque porttitorpo rttitor arcu id scelerisque. Mauris sed

vehicula tellus. Sed tempor vulputate sem in auctor. Curabitur arculi bero, semper

ut viverra vitae, accumsan vel lorem. Donec feugiat sem dapibus leo molestiene c

tempor mauris tristique. Suspendisse tortor arcu, egestas tempor scelerisque quis,

dapibus ut mauris. Suspendisse at placerat leo. Nulla aliquam urna mi. Mauris sit

amet sem non sem vestibulum convallis. Aenean et turpis sit amet justo faucibus

venenatis. Cras ultricies condimentum justo, eget venenatis diampo rttitor vitae.

Phasellus ac lectus metus.

Praesent rhoncusnull a nec nunc semper bibendum. Aliquamne c tortor vel ante

lacinia interdum. Sed ac augue mauris. Praesent velit nisl, feugiatne c tincidunt sit

amet, volutpat utnu lla. Nullam ac arcu nibh. Nunc sem lectus, malesuada a

dignissim eu, eleifend nec turpis. Fusce sagittis erat at velit fermentumad ipiscing

at sed orci. Nulla a gravida metus. Pellentesque seddo lor eget elit mollis

scelerisque a eu augue. Pellentesque habitant morbi tristique senectus etne tus et

malesuada fames ac turpis egestas. Cras sollicitudin aliquam enim eu gravida.

Quisque id felisli bero. Nulla facilisi. Donec dui justo,pell entesque auctor venenatis

id, porta a sapien. In consectetur, lorem non aliquet pharetra, nibh odio commodo

magna, in pharetra arcu metus a dui. Etiam placerat lacus vehicula sem viverra

imperdiet malesuada neque adipiscing. Maecenas quam enim, sodales id

dignissim eu, volutpat et enim. Duis nunc leo, luctus eu faucibus non, ultricies ac

libero.

Inha c habitasse platea dictumst. Quisque egetnu nc elit. Nam velitdu i, sollicitudin

vitae luctus vel, gravida fermentumod io. Mauris in turpis lacinia. Praesent rhoncus

nulla nec nunc semper bibendum. Aliquamne c tortor vel ante lacinia interdum.

Sed ac augue mauris. Praesent velit nisl, feugiat nec tincidunt sit amet, volutpat ut

nulla. Nullam ac arcu nibh. Nunc sem lectus, malesuada a dignissim eu, eleifend
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Strona 2/2

nec turpis. Fusce sagittis erat at velit fermentum adipiscing at sed orci. Nulla a 

 

gravida metus. Pellentesque sed dolor eget elit mollis scelerisque a eu augue. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac 

turpis egestas. Cras sollicitudin aliquam enim eu gravida. Quisque id felis libero. 

Nulla facilisi. Donec dui justo, pellentesque auctor venenatis id, porta a sapien. In 

consectetur, lorem non aliquet pharetra, nibh odio commodo magna, in pharetra 

arcu metus a dui. Etiam placerat lacus vehicula sem viverra imperdiet malesuada 

neque adipiscing. Maecenas quam enim, sodales id dignissim eu, volutpat et enim. 

Duis nunc leo, luctus eu faucibus non, ultricies ac libero. 

Praesent rhoncus nulla nec nunc semper bibendum. Aliquam nec tortor vel ante 

lacinia interdum. Sed ac augue mauris. Praesent velit nisl, feugiat nec tincidunt sit 

amet, volutpat ut nulla. Nullam ac arcu nibh. Nunc sem lectus, malesuada a 

dignissim eu, eleifend nec turpis. Fusce sagittis erat at velit fermentum adipiscing 

at sed orci. Nulla a gravida metus. Pellentesque sed dolor eget elit mollis 

scelerisque a eu augue. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. Cras sollicitudin aliquam enim eu gravida. 

Quisque id felis libero. Nulla facilisi. Donec dui justo, pellentesque auctor venenatis 

id, porta a sapien. In consectetur, lorem non aliquet pharetra, nibh odio commodo 

magna, in pharetra arcu metus a dui. Etiam placerat lacus vehicula sem viverra 

imperdiet malesuada neque adipiscing. Maecenas quam enim, sodales id 

dignissim eu, volutpat et enim. Duis nunc leo, luctus eu faucibus non, ultricies ac 

libero. Praesent rhoncus nulla nec nunc semper bibendum. Aliquam nec tortor vel 

ante lacinia interdum. Sed ac augue mauris. Praesent velit nisl, feugiat nec 

tincidunt sit amet, volutpat ut nulla. Nullam ac arcu nibh. Nunc sem lectus, 

malesuada a dignissim eu, eleifend nec turpis. Fusce sagittis erat at velit 

fermentum adipiscing at sed orci. Nulla a gravida metus. Pellentesque sed dolor 

eget elit mollis scelerisque a eu augue. Pellentesque habitant morbi tristique 

senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Cras sollicitudin aliquam 

enim eu gravida. Quisque id felis libero. Nulla facilisi. Donec dui justo, pe llentesque 

auctor venenatis id, porta a sapien. In consectetur, lorem non aliquet pharetra, 

nibh odio commodo magna, in pharetra arcu metus a dui. Etiam placerat lacus 

vehicula sem viverra imperdiet malesuada neque adipiscing. Maecenas quam 

enim, sodales id dignissim eu, volutpat et enim. Duis nunc leo, luctus eu faucibus 

non, ultricies ac libero. 
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Format A4 - 210 x 297 mm
Data:
- czcionka Arial 10 pkt (black)
Nagłówek:
- czcionka Arial Bold 12 pkt (black)
Stopka :
nazwa departamentu 
- czcionka National Medium 10 pkt (red) 
dane teleadresowe
- czcionka National Book 9 pkt (black)
strona www
- czcionka National Book 9 pkt (red)
Treść pisma:
- czcionka Arial 11 pkt (black)
szerokość kolumny 150 mm, 
pełne justowanie, akapit 7 mm
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2. Druki biurowe

2 .9.  PAPIER FIRMOWY

W tej wersji pojawia się logo Marszałkowskie. 
Kolorystyka papieru taka sama jak w wersji 
a i b. 

C.  WERSJA DLA MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA – 
ZWYCZAJNA

Format A4 - 210 x 297 mm
Data:
- czcionka Arial 10 pkt (black)
Nagłówek:
- czcionka Arial Bold 12 pkt (black)
Stopka :
nazwa departamentu 
- czcionka National Medium 10 pkt (red) 
dane teleadresowe
- czcionka National Book 9 pkt (black)
strona www
- czcionka National Book 9 pkt (red)
Treść pisma:
- czcionka Arial 11 pkt (black)
szerokość kolumny 150 mm, 
pełne justowanie, akapit 7 mm

25 mm

20 mm

20 mm

25 mm25 mm

20 mm

15 mm

95 mm

30 mm30 mm 30 mm30 mm
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Lublin, 16 lutego 2011 r.

Pani Anna Kowalska

Dyrektor

Kowalska Sp. z o.o.

Z poważaniem

......................................
(znak sprawy)

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
20-074 Lublin, ul. Spokojna 4, tel. 81 44 16 600, fax 81 44 16 602

marszalek@lubelskie.pl

Marszałek
Województwa Lubelskiego

Krzysztof Hetman
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2. Druki biurowe

Wersja okolicznościowa różni się od pozo-
stałych kolorystyką, kompozycją (logotyp 
umieszczono na centralnej osi dokumentu) 
oraz brakiem miejsca na znak sprawy. 

2 .10.  PAPIER FIRMOWY D. WERSJA DLA MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA – 
UROCZYSTA

20 mm

20 mm

55 mm

30 mm30 mm

Lublin, 16 lutego 2011 r.

Marszałek Województwa Lubelskiego
Krzysztof Hetman

60 mm

Format A4 - 210 x 297 mm

Herb i napis:
- wersja monochromatyczna 
(kolor złoty - Pantone 872 C)
Treść pisma:
- czcionka  11 pkt (black)
szerokość kolumny 150 mm, 
pełne justowanie, akapit 7 mm

Palatino Linotype

Data:
- czcionka Palatino Linotype 10 pkt (black)
Pieczęć:
- wersja monochromatyczna 
(kolor złoty - Pantone 872 C / 35%)

Druk:
- tylko offsetowy na papierach specjalnych
   w drukarni
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