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1. Próba zdefiniowania problemu 
 

Aktualne logotypy instytucji ministerialnych mają dość ściśle określony charakter,         

mianowicie są poważne, hieratyczne, schematyczne, ale jednocześnie niespójne w niektórych          

przypadkach. Mają być głównie kojarzone z tymi cechami, które są typowe dla instytucji             

państwowych - czyli godnością i oficjalnością, bez miejsca na humor czy eksperymenty            

formalne. 

Identyfikacja wizualna ministerstw opiera się na tym samym schemacie niemalże na całym            

świecie, w tym również i w Polsce. W wielu przypadkach na logotyp składa się godło danego                

państwa wraz z nazwą danego ministerstwa, pisane zwyczajowo szeryfowym krojem pisma,           

które podkreśla powagę i trwanie kraju. Ciężko dostrzec w nich dużo rodzaju wariacji;             

powtarzalność układu daje poczucie jedności wszystkich instytucji i ich spójnego, oficjalnego           

charakteru państwowego. 



 

 

 

 

 

 

 

Logotypy ministerstw opartych na jednolitym schemacie godło - nazwa ministerstwa. Porównanie 

Ministerstwa Sprawiedliwości w: Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech 

 

 

W przypadku polskich ministerstw, sytuacja jednak wychodzi poza opisany wyżej schemat           

powtarzalności logotypów w kilku przypadkach, gdyż oprócz ministerstw, których         

identyfikacja wizualna mieści się w granicach standardowego układu “godło-nazwa         

ministerstwa”, istnieją również i takie z dość oryginalnymi i zaprojektowanymi oddzielnie           

pomysłami na logotypy. Z jednej strony wprowadza to świeżość i wyodrębnia dane            

ministerstwo oraz jego charakter. Jednakże z drugiej może tworzyć chaos, gdyż wtedy            

jedność urzędów zostaje, przynajmniej wizualnie, utracona. 

 

 

Przykłady niestandardowych logotypów polskich ministerstw: Sportu i Turystyki oraz Środowiska 

 

 

Zastosowanie jednego schematu opartego na godle i nazwie tworzy spójną identyfikację           

opartą o narodową symbolikę, jednak może stać się też zbyt monotonne. Łatwo może zacząć              

być postrzegane jako identyfikacja bezosobowej biurokracji i przestanie budzić pozytywne          



emocje. Brak elementów odnoszących się do poszczególnych, niepowtarzalnych cech danych          

ministerstw wydaje się wielką, niewykorzystaną szansą. Ministerstwa bowiem nie są tylko           

częściami składowymi danego rządu - są przede wszystkim instytucjami dla obywateli, jak            

również dla obywatelskich określonych spraw. 

Docenić należy próby polskich ministerstw, jak np. Ministerstwa Środowiska czy też           

Ministerstwa Sportu i Turystyki, które podczas procesu projektowego miały na celu           

zindywidualizowanie identyfikacji. Jednak zmiana taka powinna być wprowadzona odgórnie,         

inaczej pogłębia poczucie chaosu i brak skoordynowanych planów, co z kolei może            

prowadzić do braku zaufania dla instytucji. 

 

2. Cel 
 

Celem naszego projektu jest stworzenie jednej, spójnej identyfikacji wizualnej dla wszystkich           

ministerstw w Polsce. Każde ministerstwo pełni swoją konkretną rolę w państwie i troszczy             

się o obywateli, jednak wszystkie razem pracują po to, aby społeczeństwo mogło się dalej              

rozwijać oraz dobrze funkcjonować. Podkreślenie jedności nie powinno odbywać się kosztem           

generalizacji i schematyzacji logotypów - powinny one równocześnie podkreślać swoją          

odrębność jak i wskazywać na przynależność do jednego państwa. 

Instytucje państwowe nie mogą sobie pozwolić na bycie komercyjnymi markami i na pełną             

swobodę w identyfikacji - muszą zachować wspomniane wcześniej godność i powagę.           

Jednocześnie nie powinny jednak tracić humanizmu i jednostkowego podejścia do obywatela.           

Nie mogą być traktowane niepoważnie, ale nie mogą też sprawiać wrażenia tzw. “oblężonej             

twierdzy”, czyli wzbudzać poczucia zagrożenia u swoich obywateli. Właściwe i efektywne           

wyśrodkowanie między tymi wszystkimi czynnikami stało się naszym głównym         

zagadnieniem w pracach nad identyfikacją dla polskich ministerstw. 

 

3. Wizja 

 

Projektując system wizualny, poważnym zagadnieniem była wizualna reprezentacja cech         

charakterystycznych dla polskiego państwa i społeczeństwa. Niemalże od razu narzuca się           

godło i symbol orła polskiego, jednak nie jest on zbyt dobrym wyborem z powodu zbyt dużej                



ilości szczegółów, co z kolei powoduje problemy ze skalowaniem i indywidualizacją dla            

poszczególnych ministerstw. 

Proces projektowy poprzedziła głęboka analiza tożsamości polskiego społeczeństwa, czy         

nawet historii państwa. Powtarzającym się motywem była pozorna biegunowość         

Rzeczypospolitej - kraju z jednej strony bardzo tradycyjnego, z drugiej strony mogącego            

poszczycić się awangardowymi przedsięwzięciami, chociażby na polu społecznym (pierwsza         

konstytucja w Europie), artystycznym czy naukowym. Identyfikacja wizualna państwa nie          

może jednak wskazywać na podział społeczeństwa. Skupiliśmy się więc na pokazaniu jak            

elementy - pozornie nie mające ze sobą zbyt wiele wspólnego - działają razem w określonym               

układzie i dają konkretny efekt. 

Porzuciliśmy zatem animistyczne godła i skupiliśmy się na bardziej abstrakcyjnych formach.           

Płaszczyzny na których chcieliśmy oprzeć spójność naszej identyfikacji to: siatka graficzna,           

moduły oraz kolor. 

 

3.1. siatka graficzna, moduły, kolor 

 

Siatka graficzna ustaliła spójne dla wszystkich ministerstw ramy, które wśród obecnych           

logotypów w ogóle nie widać. Poza granicami, wyznaczyła też sposoby połączeń i lokalizacji             

modułów - zarówno na horyzontalno-wertykalnych osiach, jak i po diagonalnych. W ten            

sposób powstało mnóstwo możliwości wariacji przy jednoczesnym zachowaniu        

wewnętrznego rygoru, co w politycznej rzeczywistości Polski (gdzie w ciągu jednej kadencji            

potrafią powstawać całkiem nowe ministerstwa) jest bardzo ważne. Raz zmieniona          

identyfikacja będzie mogła być później na bieżąco uzupełniana o nowe instytucje. 

Na siatce oparliśmy geometryczne, powtarzalne moduły. Porzuciliśmy już wyżej         

wspomniane animalistyczne godło, niezwykle trudne w skalowaniu, a oparliśmy się niemalże           

o geometryczną abstrakcję, co wbrew pozorom nie jest wcale bezosobowe czy niepowiązane            

z historią Polskiego narodu - jest reminiscencją polskiej awangardowej sztuki lat           

międzywojennych i powojennych. 



 
Henryk Berlewi, “Mechanofaktura”, 1924 

 

Jednym z modułów jest para punktów. To prosta symbolika opozycji, dwóch przeciwległych            

biegunów, które powtarzają się przez historię naszego społeczeństwa. Różnice czasem          

podkreślać może ich orientacja - poziomo-pionowa bądź diagonalna. Punkty jednak          

połączone są drugim modułem, czyli linią, która wyznacza główny kształt logotypu.           

Konkretne kształty zależne są w całości od ministerstwa i przybierają proste formy, kojarzące             

się od razu z dziedzinami danych instytucji. Dzięki temu identyfikacja pozbywa się patosu,             

staje się konkretna i niemalże codzienna - odpowiednia dla zwyczajnego obywatela. 

 

Kolor jest elementem najbardziej odnoszącym się do, w jakimś stopniu, tradycyjnej           

identyfikacji państwa polskiego. Scala identyfikację wszystkich ministerstw w kraju,         

bazujących na dwóch podstawowych barwach - karmazynowej i szarej. Na pierwszy rzut oka             

może wydawać się, iż wspomniane barwy nie pochodzą wcale wprost z polskiej flagi,             

ponieważ powszechnie znanymi barwami polskimi są biel i czerwień. Zwolennicy tej           

specyfikacji uważają, że kolor biały to symbol dobra oraz czystości, a czerwień to dostojność              

i majestat władców polskich lub - równie popularne stwierdzenie - przelana krew za losy              

narodu. Jednakże warto zauważyć, że to przekonanie utarte w społeczeństwie jest bliższe            

kwestii symbolicznej, niżeli trafności do rzeczywistych odcieni polskiej flagi. Przede          

wszystkim pierwotnym kolorem górnej części flagi był bardzo jasny odcień szarości. O ile             

rzeczywiście został później zmieniony na czystą biel i teraz to właśnie biały jest aktualną              

barwą narodowych (jedną z dwóch), tak czerwień nie jest tą czerwienią, która miałaby bliskie              

podobieństwo do koloru ludzkiej krwi. Odcień czerwieni, niesprecyzowany przez wiele setek           

lat, został opisany wreszcie w ostatnich latach jako karmazyn. Obecnie posiada on już             

konkretną specyfikację, która jest najczęściej stosowana podczas używania tej barwy jako           

barwy narodowej Rzeczypospolitej. 



W logotypach biały został zamieniony na jasnoszary (bliższy pierwotnej flagi Polski)           

głównie ze względów praktycznych. W przeciwnym wypadku byłby niewidoczny na białych           

tłach. Karmazyn natomiast został użyty w takiej specyfikacji, jaka weszła w powszechne            

użycie (choć na potrzeby tekstu będzie on również nazywany czerwonym). Z jednej strony,             

kontrastowe barwy podkreślają przeciwieństwo, z drugiej, pomagają je przezwyciężyć,         

bowiem wszystkie czerwone punkty łączy jedna i zawsze szara linia. 

Zaprojektowany system wizualny pozwala na dużą dowolność i elastyczność, ważną          

zwłaszcza w przypadkach powstawania nowych ministerstw. Pozostaje on jednak dość          

spójny, oparty o te same elementy w różnych wariacjach, pokazujący dwie przeciwności i ich              

różnych połączeń. 

 

4. Przykłady logotypów i specyfikacja 
 

Poniżej znajduje się konstrukcja siatki projektowej, użytej do tworzenia logotypów          

ministerstw. Siatka zawiera zarówno orientacje poziome, pionowe jak i diagonalne. 

 

 



Ostateczny logotyp powinien zawierać się w siatce o wymiarach prostokątnych 20 jednostek            

na 18 jednostek, a światło między czerwonymi i szarymi elementami musi wynosić 1 j. 

 

 

Nazwa ministerstwa powinna znajdować się w pięciu z sześciu jednostek środka poziomego            

siatki w taki sposób, aby jedna pozostająca jednostka była nad pięcioma użytymi na napis.              

Nazwa powinna leżeć w położeniu 3 jednostek w prawą stronę od najdalej wysuniętego w              

prawo wierzchołka logotypu 

 



Specyfikacja kolorów 

Jeden z kolorów użytych do projektów logotypów to wspomniany wcześniej odcień szarości            

#d1d1d1ff. Drugim kolorem jest tak samo wspominany już karmazynowy, o dokładnym           

RGBA równym #dc143cff. Nazwy ministerstw zapisane są w głębokiej czerni (#000000), zaś            

całe logotypy występują najczęściej na tle standardowej bieli (#ffffff). 

 

Ministerstwo Finansów 

W tym przypadku, szara linia między dwoma punktami przybiera postać wykresu           

finansowego, jednoznacznie kojarzącego się kwestiami pieniężnymi czy np. giełdą. Wykres,          

mimo lekkiego załamania w środku (co dynamizuje formalnie kompozycję) kończy się           

wznosząc ku górze, co wskazuje na ciągły rozwój zarówno kraju jak i samego ministerstwa. 

 

 

 

Ministerstwo Zdrowia 

Z pozoru dość podobny do logotypu Ministerstwa Finansów, logotyp Ministerstwa Zdrowia           

opiera się jednak na orientacji horyzontalnej. Odwołuje się przez to do powszechnie            

kojarzonej z medycyną linii kardiologicznej. Jej charakterystyczne załamanie samo w sobie           

tworzy także literę “z” od “zdrowia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

W tym przypadku chcieliśmy stworzyć wzór oddający system jakim zajmuje się ten resort.             

Pusta przestrzeń odnosi się właśnie do członu “spraw wewnętrznych”, czyli głównego           

obszaru działań ministerstwa, lecz jest otwarty, co odnosi się do faktu, że wszystkie             

działania, które są tam podejmowane mają wpływ na sytuację w całym kraju. 

 

 

Ministerstwo Cyfryzacji 

Podobnie jak w innych logo, nie zamykamy się w jednej formie, pole do interpretacji także               

jest otwarte- pokazujemy tutaj złożoność ministerstwa i to, że ma ono szeroki zakres             

działania. Logo powstało poprzez skojarzenie z przewodem, kablem łączącym ze sobą           

urządzenia. 

 

 

Orzeł* 

Na potrzeby sytuacji, wymagających użycia polskiego godła z orłem, stworzyliśmy jego           

odpowiednik w stylistyce poprzednich logotypów. Składa się od dokładnie z tych samych            

kolorów, a także zbudowany został na tej samej siatce graficznej. Uproszczone godło nie             

tylko lepiej się skaluje niż obecnie, ale dodatkowo nie umniejsza znaczenia polskiego orła,             

gdyż (pomimo uproszczeń) postura orła nadal jest rozpoznawana i posiada ona najważniejszy            

atrybut w godle, jakim jest korona. Poniżej zaprezentowane zostały trzy propozycje           

przedstawienia orła w barwach oraz wersja monochromatyczna, która pokazuje budowę          

elementów symbolu na siatce. 



 

opcja #1     opcja #2 

orzeł z karmazynową koroną i dziobem orzeł z karmazynową koroną     

 

 

opcja #3  opcja monochromatyczna 

orzeł w szarości     orzeł na siatce graficznej 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. przykłady źle użytych logotypów 

 

 Odwrócenie kolorów oraz dodatkowo użycie czerwieni innego odcienia 

niż karmazyn. 

Rozciągnięcie znaku (w pionie lub w poziomie) 

 

Ministerstwo Finansów 
Nieprawidłowy zapis fontu (kursywą, pogrubieniem, w zbyt dużym lub małym rozmiarze, 

tzn. innym niż 5 jednostek siatki graficznej), a także nieprawidłowe umieszczenie nazwy 

ministerstwa (zbyt nisko lub zbyt wysoko, za blisko lub za daleko od logo)  

 

4.2. typografia 

 

Przy wyborze fontu kierowaliśmy się przede wszystkim tym, aby pasował do wartości            

nowo-powstałego systemu znaków, a zatem do prostoty i otwartości. Zdecydowaliśmy się           

więc na font bezszeryfowy “Muli”, który jest lekki i dynamiczny. W projektach logotypów             

występuje w wersji light, gdzie dość duże światło między literami dobrze gra z widocznymi              

przerwami między szarymi i czerwonymi elementami naszych logo. Ze względu na cienkie            

linie liter napis z powodzeniem może występować w czerni, ponieważ jest on dobrze             

widoczny na białym tle, ale przy tym nie powoduje komplikacji wizualnych z szarością logo. 
Muli light 



1. Light 

2. Light Italic 

3. Regular 

4. Regular Italic 

5. Semi-Bold 

6. Semi-Bold Italic 
 

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ 

abcčćdđefghijklmnopqrsštuvwxyzžĂÂÊÔƠƯăâêôơư 

1234567890‘?’“!”(%)[#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.* 
 

 

 

 

4.3. wizytówka, papier firmowy 

 

wizytówka przód  wizytówka tył 

 



 

 

papier firmowy 

 



 

papeteria firmowa 

 

 

5. Spodziewane rezultaty i zagrożenia 
 

Efekt naszego projektu to spójna identyfikacja wizualna ministerstw w Polsce. Jej główne            

zalety to prostota, innowacyjność i otwartość na społeczeństwo, a także szansa na ocieplenie             

wizerunku instytucji. Zunifikowanie logotypów pokaże wspólne działania państwa i ich          

konsekwencję. Spójna identyfikacja to też jej stosunkowo niski koszt - nie będzie potrzeby             

projektowania nowego logo dla każdego nowo powstałego ministerstwa - wystarczy          

wykorzystać siatkę i elementy, które już będą istniały u innych ministerstw.           

Nieskomplikowany charakter logotypów pozwala na ich dobrą skalowalność, nie będzie więc           

problemów z umieszczeniem ich zarówno na małych wizytówkach, jak i billboardach. 

Możliwe zarzuty wobec naszej identyfikacji wynikać mogą z przywiązania do tradycji,           

niechęci zmiany czy przeświadczenia, że znaki są zbyt infantylne, proste i według niektórych             

opinii mogą nie kojarzyć się z dostojnością czy powagą godną tych instytucji. 



5.1 odpowiedzi na zagrożenia 

 

Zaprojektowany przez nas system znaków jest prosty, jednak nie prostacki. To zdecydowanie            

jego zaleta, którą należy podkreślać, by uniknąć potencjalnych nieporozumień. Ministerstwa          

powinny być otwarte dla obywateli i właśnie to chcemy pokazać. Nie powinny kojarzyć się              

jedynie ze zbiurokratyzowaną instytucją. Wielu członków naszego społeczeństwa potrzebuje         

także zmian języka wizualnego państwowej administracji na bardziej spójny, a także, bardziej            

współczesny, nawiązujący do osiągnięć nowoczesnego i współczesnego polskiego        

wzornictwa i grafiki. 

 

6. Plany na przyszłość, instrukcje dla nowych ministerstw 
 

Pomóc w szybkim wprowadzeniu nowej identyfikacji może przeprowadzenie kampanii         

informacyjnej, która pokaże, jakie korzyści przyniesie to świeże rozwiązanie. Społeczeństwo          

z pewnością dostarczy nam też wiele potrzebnych odpowiedzi - planujemy pytać samych            

obywateli o ich zdanie na temat projektu, m.in. za pomocą social mediów. Można także              

zaprojektować plakaty i tzn. “wlepy”, które będą promować nową identyfikację.          

Przeprowadzenie badań wśród opinii publicznej wydaje się niezbędne - ich ewentualny           

pozytywny wynik byłby cenną oznaką, że projekty są przyjmowane z aprobatą, a zmiana jest              

postrzegana dobrze. W przypadku wyników negatywnych opinia byłaby szansą do poprawy           

tego, co nie spodobałoby się odbiorcom. 

W ostatnich kadencjach nowe ministerstwa są coraz liczniejsze. Dlatego nowe ministerstwo           

dostaje od nas wszelkie specyfikacje i pomoc w zaprojektowaniu nowego logotypu. Proces            

jest prosty - nowa instytucja dostaje gotową siatkę, na której zostały wykonane pozostałe             

logo, a także wytyczne dotyczące kolorów i typografii. Ważne jest, aby każde logo miało dwa               

czerwone kwadraty jednakowej wielkości, połączone jedną szarą linią. Po siatce można           

poruszać się liniami po osiach diagonalnych jak i horyzontalnych oraz wertykalnych. Forma,            

w którą układać się będą owe elementy, zależy od specyfiki danej instytucji. Nie chcemy              

tutaj ograniczać ani sugerować - każde ministerstwo ma inny charakter i zakres działania.             

Formy uzyskane w ten sposób będą (tak jak ministerstwa) różne, jednocześnie jednak będą             

wskazywały na spójność. 



7. Zespół projektowy 
 

Zespół projektowy składał się z 5 osób: 

- Łukasz Gabrych 

- Filip Kurowiak 

- Dominik Olech 

- Karolina Opydo 

- Adam Pacholak 

 

 

 


