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1. Wprowadzenie



Geneza nazwy pochodzi od św. Łukasza - towarzysza i współpracownika Pawła Apostoła.     
Św. Łukasz z zawodu był lekarzem, co przyczyniło się do mianowania go patronem  

pracowników służby i ochrony zdrowia. Jest również symbolem wrażliwości na ludzkie 
cierpienie i opieki nad chorymi.

Szpital św. Łukasza
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2. Symbolika



Koncepcja

Główną koncepcją identyfikacji wizualnej było stworzenie spójnej, czytelnej i ponadczasowej 
formy, która zarówno kolorystyką jak i formą nawiązywać będzie do kultury i sztuki regionalnej 
Bolesławca. Zamysłem projektu było tworzenie identyfikacji, która oprócz czytelności i dostępności 
wizualnej, będzie odzwierciedlać wartości jednostki a także charakteryzować się funkcjonalnością. 
Prostota i minimalizm pozwala na łatwe operowanie elementami identyfikacji wizualnej oraz na 
dostosowanie wszelkich produktów do potrzeb jednostki, zgodnie z wyznaczonymi wytycznymi. 
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Inspiracje

Znak Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu został zaprojektowany na podstawie kilku 
inspiracji. Oprócz symbolu krzyża - charakterystycznego elementu bezpośrednio 
kojarzącego się z Instytucjami Ochrony Zdrowia, inspiracją do stworzenia logo 
była również ceramika bolesławiecka, która nie tylko samą kolorystyką, ale                       
i wzornictwem, wpłynęła na obecny kształt i wygląd znaku.



Podstawowe wersje znaku

Znak Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu występuje w dwóch podstawowych 
wersjach - pionowej oraz poziomej. 
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Wizualizacje
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Wizualizacje
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Alternatywne wersje znaku

W przypadkach, gdy użycie logo w jego podstawowej wersji nie jest możliwe lub 
jego użycie przyczyni się do nieprawidłowego bądź zaburzonego odbioru, należny 
skorzystać z alternatywnych wersji znaku takich jak wersje monochromatyczne bądź 
w negatywie.

Wersje monochromatyczne
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Alternatywne wersje znaku

W przypadkach, gdy użycie logo w jego podstawowej wersji nie jest możliwe lub 
jego użycie przyczyni się do nieprawidłowego bądź zaburzonego odbioru, należny 
skorzystać z alternatywnych wersji znaku takich jak wersje monochromatyczne bądź 
w negatywie.

SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Negatyw
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Konstrukcja znaku

Znak został zbudowany na siatce modułowej, która określa jego podstawowe 
proporcje i wielkości. Moduł konstrukcyjny dla logo w wersji poziomej ma wymiary 
5a x 21a.

5a

21a
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Konstrukcja znaku

Moduł konstrukcyjny dla logo w wersji pionowej ma wymiary 9a x 15a.

9a

15a
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Konstrukcja znaku

Sygnet, podobnie jak cały znak, został zbudowany również na siatce modułowej 
składającej się kwadratów o boku a. Jego proporcje wyraża siatka o proporcjach 
5a x 5a

5a

5a
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Pole podstawowe i pole ochronne znaku

Pole podstawowe logo jest obszarem, w którym zostały umieszczone wszystkie 
elementy znaku stanowiące identyfikację wizualną Szpitala św. Łukasza w 
Bolesławcu.  Umieszczenie w nim innych elementów jest niedopuszczalne. 

Pole ochronne znaku jest minimalnym obszarem wokół logo, w obszarze którego 
nie może znaleźć się inny znak graficzny  lub forma tekstowa. Ma ono za zadanie 
zagwarantować czytelność i prawidłowy odbiór znaku. Pole ochronne jest 
wyznaczone poprzez moduł o boku długości a, na którym zbudowany został znak.

a

a

a

a

16Szpital św. Łukasza w Bolesławcu



Kolorystyka

Kolorystyka znaku nawiązuje do ceramiki bolesławieckiej. Kolorystyka została 
poddana testom dostępności pod względem kontroli kontrastu według 
wskaźników WCAG poziomu 2.1. oraz pod kątem czytelności i dostępności dla osób                    
z zaburzeniami widzenia barw.

CMYK: 100, 91, 42, 47

RGB: 22, 32, 68

HTML: #162044

CMYK: 73, 41, 40, 25

RGB: 69, 107, 118

HTML: #456b76

CMYK: 24, 88, 85, 19

RGB: 166, 52, 41

HTML: #A63429

CMYK: 7, 12, 28, 0

RGB: 242, 225, 194

HTML: #F2E1C2

CMYK: 6, 4, 5, 0

RGB: 242, 242, 242

HTML: #F2F2F2
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Kolorystyka
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Aa
Times New Roman

Aa
Proxima Nova

Aa
Halcom

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing 
elit. Donec semper gravida 
efficitur. Nam vitae enim 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Donec 
semper gravida efficitur. Nam vitae 
enim vel est aliquet molestie. In 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Donec semper gravida efficitur. 
Nam vitae enim vel est aliquet 

Typografia

W typografii wyróżniono trzy rodziny fontów, które dedykowane są odpowiednim 
akapitom w materiałach. Ich poprawne użycie nadaje spójności całej identyfikacji 
oraz hierarchizuje fragmenty tekstu.
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Typografia

W celu zaznaczenia nagłówków I hierarchii należy zastosować font Times 
New Roman. Jest to krój szeryfowy, powszechny i łatwo rozpoznawalny. 
Dzięki zastosowaniu tego fontu, nadaje on ponadczasowego, uniwersalnego                      
i jednocześnie eleganckiego wyglądu.

Dla nagłówków II hierarchii został wybrany krój Halcom. Bezszeryfowy, 
geometryczny font o nowoczesnym charakterze, z zaokrąglonymi krawędziami 
wpisuje się w estetykę sygnetu logo.

Dla właściwej treści dokumentu został wybrany font Proxima Nova. Bezszeryfowy, 
geometryczny krój o lekkiej formie.
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Typografia

Nagłówek I hierarchii

Nagłówek II hierarchii

Treść właściwa tekstu....Nimus etum, quas esed et labor aspe pelesciur?
Tur mi, consequid unt voluptur, aut int lam, eiciasimi, aut untia dollesequi aut labo-
Velitis doluptur, nonsend unditibus et asperum nulliti omnihilla platur sin re volor 
suntio. Nempore icilla volecte at. Dunt expernam re nam harumque quam dentia-
tende lic tem autat.

Times New Roman

Halcom

Proxima Nova
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Skalowanie i minimalne rozmiary znaku

Wielkość minimalna to najmniejszy rozmiar, przy którym znak nie traci swojej 
czytelności. Należy unikać stosowania znaku poniżej jego wielkości minimalnej.

Druk

Media cyfrowe

8mm

23px

26mm

73px
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Stosowanie logo na różnych tłach

Aby zachować jednolitość identyfikacji, należy przestrzegać reguł użytkowania         
i odtwarzania znaku. W przypadku stosowania znaku na różnych tłach, należy tak 
dobrać wersje logo, aby jego czytelność i prawidłowy odbiór nie był zaburzony.

Nieprawidłowe użycie

Prawidłowe użycie
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Niedopuszczalne modyfikacje

Nie zaleca się samodzielnych modyfikacji logo, zmian jego proporcji, 
umiejscowienia sygnetu w stosunku do logotypu, zmian kolorystyki, fontów oraz 
nieprawidłowego umiejscowienia logo na zdjęciach i tłach.

SZPITAL ŚW. ŁUKASZ
w Bolesławcu
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Wzory ozdobne

Wzory ozdobne mają za zadanie uzupełnić treść oraz wzmocnić rozpoznawalność 
marki. Kluczowym elementem są figury geometryczne pochodzące z wyciętego 
sygnetu logo oraz geometryczne bloki zastosowane w odpowiedniej proporcji, 
przedstawiające kolorystykę Szpitala. Oba elementy należy stosować                      
z zachowaniem odpowiednich proporcji oraz firmowych kolorów.
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Wzory ozdobne

Pierwszy z elementów ozdobnych - zestaw geometrycznych kół, pochodzi 
z sygnetu logo. Jest to część wyodrębniona z części sygnetu, a następnie 
odpowiednio przycięta pod kątem prostym. 
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Wzory ozdobne

ab

a+b
= 1,618...a

Zasada złotej proporcji
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3. Przykład użycia logo 
- materiały drukowane



Wizytówka

Wizytówka została zaprojektowana w wymiarach 85 x 55 mm. 
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Wizytówka

30Szpital św. Łukasza w Bolesławcu



Wizytówka
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Wizytówka
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Papier firmowy A4

Papier firmowy oprócz logo i claimu, zawiera również stopkę z najważniejszymi 
danymi Szpitala oraz jeden z ozdobnych wzorów. 

Inspirujemy si potrzebami pacjenta

Szpital w. ukasza w Boles awcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Boles awiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zak ad Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Wroc aw, 09 grudnia 2020 r.

www.szpitalboleslawiec.pl strona 1 z 3

Oferta

dla
Firma sp. z o.o.

Zleceniobiorca o wiadcza, e przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych b dzie odbywa o
si z poszanowaniem przepisów Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób zycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych bez
uszczerbku dla postanowie niniejszej Umowy nie pozostaj cych w sprzeczno ci ze wskazanymi
powy ej przepisami.

Zleceniobiorca zobowi uje si

wdro y odpowiednie rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie przez niego powierzonych
danych osobowych spe nia o wymogi Rozporz dzenia 2016/679 i chroni o prawa osób, których dane
dotycz w tym odki techniczne i organizacyjne zapewni ce bezpiecze stwo przetwarzania, o
których mowa w art. 32 Rozporz dzenia 2016/679, a tak e uaktualnia te odki.orca zobowi zuje si
wdro y odpowiednie rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie przez niego powierzonych
danych osobowych spe nia o wymogi Zleceniodawca ma prawo przez ca y okres obow zywania

Umowy kontrolo

Umowy kontrolowa poprawno zabezpieczenia i przetwarzania powierzonych Zleceniobiorcy
danych osobowych. Kontrola mo e zosta przeprowadzona m.in. w formie bezpo ednich audytów
poleg cych na dopuszczeniu przedstawicieli Zleceniodawcy do wszystkich obszarów przetwarzania
danych osobowych obj tych niniejsz Umow w sposób nieutrudni cy bie cej dzia alno ci
Zleceniobiorcy.

12,5mm

25mm160mm25mm

40mm

228,5mm

16mm
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Papier firmowy A4
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Koperty: DL

Wszystkie koperty opracowane zostały na podstawie jednego układu, dzięki 
któremu utrzymana jest jednolitość identyfikacji wizualnej. 
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Koperty: DL
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Koperty: C4

Wszystkie koperty opracowane zostały na podstawie jednego układu, dzięki 
któremu utrzymana jest jednolitość identyfikacji wizualnej. 
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Koperty: C4
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Koperty: C5

Wszystkie koperty opracowane zostały na podstawie jednego układu, dzięki 
któremu utrzymana jest jednolitość identyfikacji wizualnej. 
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Koperty: C5
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Notes

Notes A4 został zaprojektowany przy użyciu jednego z elementów ozdobnych 
oraz w kolorach firmowych. Wnętrze notesu zostało spersonalizowane poprzez 
dodanie znaku Szpitalu na każdej stronie zeszytu.
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Notes
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Notes
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Teczka na dokumenty

Teczka na dokumenty została zaprojektowana dla dokumentów A4. Teczka jest 
dwubigowa, z zakładką.
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Teczka na dokumenty

Teczka na dokumenty została zaprojektowana dla dokumentów A4. Teczka jest dwubigowa,           
z zakładką.
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Teczka na dokumenty

Teczka na dokumenty została zaprojektowana dla dokumentów A4. Teczka jest dwubigowa,           
z zakładką.
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Teczka na dokumenty

Teczka na dokumenty została zaprojektowana dla dokumentów A4. Teczka jest dwubigowa,           
z zakładką.
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4. Przykład użycia logo
- materiały cyfrowe



Strona internetowa

Strona internetowa została zaprojektowana na siatce 12-kolumnowej z wykorzystaniem kafelek 
dedykowanych do indywidualnych treści. Każdy element został zaprojektowany z zachowaniem 
zasad identyfikacji wizualnej - od kolorystyki po dobór fontów. Każda podstrona charakteryzuje 
się powtarzalnym układem, co przyczynia się do zachowania jednolitego układu treści i zwiększa 
czytelność witryny i treści na niej zawartej. Przy tworzeniu strony internetowej wykorzystano 
wskaźnik dostępności takie jak WCAG 2.1. kontrolujący kontrast elementów. 
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Strona internetowa
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Strona internetowa
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Facebook

Avatar Zdjęcie w tle

820 px

361 px
170 px

170 px
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Facebook
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Facebook
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YouTube

Avatar Zdjęcie w tle

2048 px

1152 px800 px

800 px
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YouTube
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LinkedIn

Avatar Zdjęcie w tle

400 px

400 px
1584 px

396 px
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LinkedIn
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Stopka e-mail

Pozdrawiam 

--  
Kamil Barczyk - Dyrektor 

T: (+48) 696 432 461 
E: kbarczyk@szpitalboleslawiec.pl 

  

www.szpitalboleslawiec.pl – Inspirujemy się potrzebami pacjenta 

Szpital św. Łukasza w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec 
NIP: 6121542507, REGON: 000310338, KRS: 0000024307 

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Nr w rej. ZOZ: 000000001137 
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Projekt i realizacja:

www.vecler.com


