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Czcionka Ikony

Kolorystyka i przyporządkowanie barw.

C 0  M 71  Y 43  K 50          tablice z nazwami ulic i numerami posesji, pozostałe tablice informacyjne 
PANTONE 7692C

C 100  M 57  Y 0  K 20       tablice z nazwami cieków wodnych ( w tym: rzek, jezior, kanałów itp.)
PANTONE 7688C

C 71  M 100  Y 28  K 0       tablice informacyjne reklamowe (opcjonalne)
PANTONE 4083C

Przykłady strzałek kierunkowych oraz  ikony lokalizacji i Wi Fi, które powstały na bazie kroju Trebuchet MS.

        w prawo                            w lewo                      prosto                   zawróć                    tu jesteś               strefa Wi Fi

Trebuchet MS

Krój został wybrany jako podstawowa czcionka do indentyfikacji wizualnej miasta (krój stosuje się 
w materiałach promocyjnych miasta takich jak foldery oraz na nośnikach informacyjnych).

Elementy kroju zaznaczone kolorem niebieskim mogą służyć do stworzenia systemu ikonografii wcho-
dzącej w skład całego SIM-u. Dzięki temu uzyskamy spójny i logiczny język graficzny, jedyny 
w swoim rodzaju i dedykowany temu miastu. 

Ikony czyli uproszczone rysunki lub znaki identyfikujące: obiekt, miejsce lub czynność. Są częścią 
systemu identyfikacji wizualnej. Ikony w prosty i jasny sposób definiują podstawowe pojęcia, obiekty, 
aktywności, które mogą pojawić się w przestrzeni miejskiej. 
Dany obszar to nie tylko krajobraz i skupisko ludzi. To także ich historia, kultura i przekonania. Dla-
tego zaleca się stworzenie pełnego systemu ikonografii specjalnie dla miasta, który będzie syntezą 
wszystkich wartości ważnych dla społeczności.

Poniżej znajduje się przykład opracowania kilku ikon na potrzeby zastosowania w tablicach kierun-
kowych dla pieszych.

z krzywych linii litery „Y” powstała strzaka kierunkowa
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Tło tablic z nazwami ulic ma kolor niebieski (C 0 M 71 Y 43 K 50), PANTONE 7692C. Tablice pro-
jektuje się w dwóch wymiarach: małym - dla najkrótszych nazw oraz dużym - dla kilkuczłonowych 
oraz wielosylabowych nazw.

Należy zwrócić uwagę na dwuczłonowe nazwy ulic - w szczególności te, składające się z imienia 
i nazwiska postaci. Imię umieszczamy w górnej części tablicy (jako mniej ważne) i oznaczamy małym 
rozmiarem czcionki, nazwisko umieszczamy w środkowej części tablicy - i jest to główna informacja.
Dodatkowo na tablicy pojawia się strzałka kierunkowa oraz numery posesji, które znajdują się na 
danym odcinku ulicy lub na ulicy w ogóle.

Numery posesji nad strzałką kierunkową umieszczamy wtedy, gdy interesująca nas ulica przecina 
skrzyżowanie i biegnie zarówno w prawym jak i lewym kierunku. Warto wtedy zadbać o komfort 
odbiorcy i nanieść informację, które numery znajdują się w danej części ulicy.

Pole, gdzie umieszcza się numerację posesji ma wymiar 2 x 8 cm (wielkośc czcionki 80 pt) i poza 
wyznaczonym polem tekst nie powinien się znaleźć. Tekst sytuujemy „z wyrównaniem do prawej”.

Pole tekstu podstawowego, głównego (a będą to kolejno nazwy: „Kilińskiego”, „Świerkowa”, „Per-
ska”) ma szerokość 49 cm i nie należy go przekraczać sytuując nazwę. Jeśli nazwa nie mieści się 
w polu należy zastosować tablicę w rozmiarze dużym. Tekst sytuujemy „z wyrównaniem do lewej”.

rozmiar mały 18 x 65 cm

Tablice z nazwami ulic
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Tablica z nazwą ulicy Jana Pawła II może wyglądać dwojako:
1) ma wymiary 18 x 65 cm, kiedy zawiera tylko nazwę ulicy
2) ma wymiary 18 x 108 cm, kiedy oprócz nazwy ulicy na tablicy znajdują się: numery ulic wraz ze 
     strzałką kierunkową

przykłady 

Tablice z nazwami ulic

skala 1:5



przykłady

Tablice z nazwami ulic

skala 1:5
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rozmiar duży 18 x 108 cm

Tablice z nazwami ulic
Tło tablic z nazwami ulic ma kolor niebieski (C 0 M 71 Y 43 K 50), PANTONE 7692C. 

Podobnie jak w tablicach małych - dwuczłonowe nazwy ulic - w szczególności te, składające się 
z imienia i nazwiska postaci - rozdzielamy. Imię umieszczamy w górnej części tablicy (mniej ważne) 
i oznaczamy małym rozmiarem czcionki, nazwisko umieszczamy w środkowej części tablicy - i jest to 
główna informacja.

Dodatkowo na tablicy pojawia się strzałka kierunkowa oraz numery posesji, które znajdują się na 
danym odcinku ulicy lub na ulicy w ogóle.
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18

tekst mały dodatkowy 80 pt

wszystkie pola zaznaczone „krzyży-
kiem” pozostają wolne od wszelkich 
oznaczeń (zarówno tekstów jak i 
symboli); zasada tyczy się tablic 
w rozmiarze małym i dużym; 

tekst podstawowy 225 pt

355 92
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Numery posesji nad strzałką kierunkową umieszczamy wtedy, gdy interesująca nas ulica przecina 
skrzyżowanie i biegnie zarówno w prawym jak i lewym kierunku. Warto wtedy zadbać o komfort 
odbiorcy i nanieść informację, które numery znajdują się w danej części ulicy.

Pole, gdzie umieszcza się numerację posesji ma wymiar 2 x 8 cm (wielkość czcionki 80 pt) i tekst nie 
powinien się znaleźć poza wyznaczonym polem. Tekst sytuujemy „z wyrównaniem do prawej”.

Pole tekstu podstawowego, głównego (a będzie to nazwa: „Zientary-Malewskiej”) ma szerokość 
49 cm i nie należy go przekraczać sytuując nazwę. Tekst sytuujemy „z wyrównaniem do lewej”.

skala 1:5
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Do 3 najdłuższych nazw: kpt Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, Insurekcji Kościuszkowskiej, Plac 
Tysiąclecia Państwa Polskiego należy stosować wysokość czcionki jak niżej.

przykłady

Tablice z nazwami ulic

skala 1:5

tekst mały dodatkowy 80 pt

tekst podstawowy 165 pt
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przykłady

Tablice z nazwami ulic

tekst podstawowy 165 pt

skala 1:5
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Tablice z numerami posesji
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Tło tablic z numerami posesji są dwukolorowe: niebieski (C 0 M 71 Y 43 K 50), PANTONE 7692C, 
biały (C 0 M 0 Y 0 K 0); i mają dwa rozmiary: 30 x 30 cm i 30 x 45 cm.

W środkowej cześci tablicy znajduje się numer posesji, a w dolnej części - nazwa ulicy.
Teksty z: numerem posesji i nazwą ulicy są „wyśrodkowane”.

Tablica została tak zaprojektowana, żeby można było umieścić na niej trzycyfrowy numer posesji - 
jeśli zajdzie taka konieczność lub numer z dodatkowym oznaczeniem literowym np. 12a.

Dużą tablicę stosujemy gdy posesja jest podzielona, ma oznaczenia kolejno: a, b, c itd. i gdy nie mie-
ści się na tablicy w rozmiarze małym ( np. 110a) lub gdy jest jeden właściciel kilku posesji (12/14).

Przyjmuje się wolne pole minimum 2 cm wzdłuż krawędzi tablicy, w którym nie może znajdować się 
tekst ani inne oznaczenia. Zasadę stosuje się do obydwu rozmiarów tablic.

Grubość niebieskiej ramki wzdłuż krawędzi wynosi 5 mm.

rozmiar mały - podstawowy 30 x 30 cm, rozmiar duży - dodatkowy 30 x 45 cm

wycentrowany tekst 80 pt wycentrowany tekst 80 pt

wolne pole
minimum 2 cm

wolne pole
minimum 2 cm

wycentrowany tekst 425 pt wycentrowany tekst 425 pt

skala 1:5
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Tablice z nazwami cieków wodnych
Tło tablic z nazwami ulic ma kolor niebieski (C 100 M 57 Y 0 K 20), PANTONE 7688C. Jest to lo-
giczne nawiązanie do koloru wody, położenia miasta i turystyki regionu.

Tablice z nazwami cieków wodnych mają jeden wymiar 18 x 65 cm. Nazwa cieku składa się 
z dwóch członów czyli rodzaju cieku (rzeka, jezioro, kanał itp.) oraz nazwy własnej.
Rodzaj cieku umieszczamy na górze tablicy, oznaczamy małym rozmiarem czcionki. Nazwę własną 
umieszczamy na środku tablicy i oznaczamy dużym rozmiarem czcionki. 
Na tablicy wyznaczono pole, w którym ma znaleźć się ikona cieku wodnego (do opracowania wraz 
całym systemem ikonografii).

Pole, w którym znajduje się ikona cieku wodnego ma wymiar 6 x 9 cm i każdą ikonę, która zostanie 
wpisana w to pole należy wyśrodkować.
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wszystkie pola 
zaznaczone 
„krzyżykiem” po-
zostają wolne od 
wszelkich ozna-
czeń (zarówno tek-
stów jak i symboli); 
zasada tyczy się 
tablic 
w rozmiarze 
małym i dużym; 

tekst mały dodatkowy 80 pt
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Tablice informujące o innych obiektach 
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Tablice informujące o obiektach użyteczności publicznej, aktywnościach i usługach są dwukolorowe: 
kolor biały(C 0 M 0 Y 0 K 0) i niebieski (C 100 M 57 Y 0 K20), PANTONE 7692C. Jest to logiczne 
nawiązanie do koloru wody, położenia miasta i turystyki regionu.

Kolor tła jest biały, natomiast wszystkie informacje (tekst i symbole) są koloru niebieskiego.
Kolor niebieski kojarzy się z rzetelnością, wiarygodnością, przepływem informacji, innowacją stąd 
został użyty w tablicach informacyjnych.

Opcjonalnie proponuje się zmianę koloru tablicy informacyjnej, gdy ma ona być formą reklamy, 
nieuwzględnionej pierwotnie do sytuowania na nośniku, ale zamontowanej na prośbę podmiotu (po 
wniesieniu opłaty).
Tło tablic ma wtedy kolor fioletowy (C 71 M 100 Y 28 K 0), PANTONE 4083C. Wszystkie zamiesz-
czane tam informacje mają kolor biały (tekst i symbole).

Tablica ma wymiar 9 x 108 cm. Znajduje się na niej nazwa obiektu (lub aktywności/usługi), ikona 
(wymiar pola, w którym jest umieszczona ikona to 6x 9 cm), dystans dzielący nas od obiektu (aktyw-
ności/usługi) oraz strzałka kierunkowa.

Tablica jest projektowana jako polskojęzyczna (nie ma drugiego języka - w domyśle - angielskiego).

Grubość niebieskiej ramki wzdłuż krawędzi wynosi 5 mm.

skala 1:5
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Tablice kierunkowe dla pieszych
kolejność sytuowania tablic na jednym nośniku
Tablice montowane na jednym słupie powinny mieć tą samą szerokość czyli 108 cm, niezależnie od 
informacji, jaka się na nich znajduje. Ma to znaczenie dla informacji z nazwą ulicy. Krótka nazwa 
ulicy zostanie umieszczona na tablicy w rozmiarze dużym (18 x 108 cm), aby cały układ był jednolity 
i spójny. 
Nośnik jest projektowany jako stylizowany, a poszczególne tablice są mocowane w ramkach szero-
kości 1,5 cm, RAL 9005; odległości pomiędzy zewnętrznymi krawędziami sąsiednich ramek wynoszą 
1 cm). 
Maksymalna ilość tablic na nośniku wynosi 7 (łącznie z tablicą z nazwą ulicy). 

Jest możliwość montażu nośnika, na którym będą znajdować się tylko tablice z informacją reklamo-
wą (chodzi zwłaszcza o obiekty zamieszkania zbiorowego takie jak hotele, hostele, pensjonaty itp.). 
Nośnik jest projektowany jako stylizowany, a poszczególne tablice są mocowane w ramkach szero-
kości 1,5 cm, RAL 9005; odległości pomiędzy zewnętrznymi krawędziami sąsiednich ramek wynoszą 
1 cm). 
Taka propozycja zdaje się porządkować sposób prezentowania informacji pieszemu.   

Maksymalna ilość tablic na nośniku wynosi 7 (łącznie z tablicą z nazwą ulicy).

1 1

2 2

3

tablica z nazwą 
ulicy (lub cieku 
wodnego)

tablica z nazwą 
ulicy (lub cieku 
wodnego)

tablica z nazwą 
obiektu, aktyw-
ności lub usługi

tablica 
reklamowa

tablica 
reklamowa

skala 1:10
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Tablice kierunkowe dla pieszych
wysokość sytuowania

Górna krawędź pierwszej tablicy jest na wysokości 2,6 m, niezależnie od tego czy pierwszą tablicą 
jest ta z nazwą ulicy czy kierunkowa.

Słupek, na którym są zamontowane tablice jest wizualizacją odnoszącą się do skali człowieka, a nie 
elementem projektu.

skala 1:20

2,6 m
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możliwa ilość i układ ramion z tablicami na słupie (widok z góry)

tablica z nazwą ulicy

tablica kierunkowa z nazwą obiektu/aktywności/usługi

informacja reklamowa (tablica reklamowa)

kierunek sytu-
owania tablic jest 
zgodny z kierun-
kiem destynacji, 
którą pokazują;

nie można montować 
tablic z nazwami ulic, 
które nie będą po-
wiązane z tablicami 
kierunkowymi

nie można zmieniać 
kolejności sytuowania 
tablic: tablice rekla-
mowe montowane są 
jako ostatnie lub nie 
ma ich w ogóle

nie zmienia-
my miejsca 
montażu tablic; 
zaczynamy od 
krawędzi słupa

wyznaczone są mak-
symalnie 4 kierunki 
destynacji, nie więcej

dotyczy tablic z na-
zwami ulic;
jest możliwe zamon-
towanie więcej niż 
1 tablicy z nazwą 
ulicy na nośniku jeśli 
znajdą się tam tylko 
takie tablice; ich ilość 
powinna odpowiadać 
faktycznej ilości krzy-
żujących się ulic

jest możliwe 
zamontowa-
nie 4 tablic 
z nazwami 
ulic przy 
skrzyżowaniu, 
gdzie każda 
z ulic ma inną 
nazwę

usytuowanie tablicy 
z nazwą ulicy jest zgodne 
z kierunkiem przebiegu 
ulicy (tablica jest usytu-
owana równolegle do 
kierunku ulicy;

gdy nośnik stoi 
na trakcie bez 
nazwy (np. 
aleja parkowa) 
- nie montujemy 
tablicy z nazwą 
ulicy;

nie może być 
pustego miejsca 
w ciągu tablic

na tym poziomie 
może znajdować 
się tylko tablica z 
nazwą ulicy; tabli-
ce kierunkowe są 
sytuowane poniżej

tablice nie 
mogą być 
różnej 
długości

nazwa
ulicy

tablice 
kierunkowe

tablice 
reklamowe

Tablice kierunkowe dla ruchu pieszego
przykady jak należy i jak nie powinno się montować tablic na słupie - schematy
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