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Szanowni Państwo
Przedstawiamy zbiór podstawowych elementów Systemu Identyfikacji
Wizualnej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Podstawowym
celem jego stworzenia jest troska o nasz wizerunek: kolorystykę,
logotyp, dokumenty firmowe, wizytówki oraz wszystkie inne elementy
komunikacji rynkowej naszej organizacji. System Identyfikacji Wizualnej
jest przewodnikiem, którego zalecenia powinny być przestrzegane,
aby nasz wizerunek stał się jednolity i rozpoznawalny automatycznie

Logotyp

a
0,2 a
0,2 a
a
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Składowe koloru
CMYK
C 100, M 79, Y 0, K 0
RGB
R 21, G 58, B 133
PANTONE
(process coated) S192-1 CV
CMY
220, 84, 52

HSB
220, 84, 52
HLS
221, 30, 73
Lab
25, 12, -48
YIQ
55, 77, 108

Minimalna wielkość logotypu
w druku
20 x 6,8 mm



cyfrowo
137 x 47 piks

www.pti.org.pl

Minimalny obszar chroniony
Logotyp jest otoczony właściwym obszarem chronionym. Obszar ten
obejmuje 50% wysokości całej sygnatury logotypu z każdej strony.
Nie wolno umieszczać żadnych znaków w tym obszarze.

Użycie logotypu w pracach jednobarwnych
W przypadku druku jednobarwnego tak często jak to możliwe należy
stosować białe tło. Jeżeli nie jest to możliwe należy pamiętać o obszarze
ochronnym w kontrze.

www.pti.org.pl



Logotyp rozszerzony

Logo może występować bez podpisu jak i z podpisem stanowiącym
rozwinięcie skrótu PTI, czyli POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE.

Składowe koloru podpisu
CMYK
C 0, M 60, Y 100, K 0
RGB
R 238, G 127, B 0
PANTONE
(process coated) 165 CVC
CMY
24, 134, 230

HSB
28, 89, 91
HLS
27, 50, 81
Lab
62.7, 18.9, 31.7
YIQ
143, 148, 97

Użycie logotypu w pracach jednobarwnych
W przypadku druku jednobarwnego tak często jak to możliwe należy
stosować białe tło. Jeżeli nie jest to możliwe należy pamiętać o obszarze
ochronnym w kontrze.
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Przykłady wyglądu logotypu dla poszczególnych komórek PTI
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Typografia

Głównym fontem używanych w opracowaniach graficznych jest Myriad Pro.
W zależności od potrzeb dopuszcza się użycia różnych jego krójów i wielkości.
Jeśli Myriad Pro jest niedostępna, należy użyć fontu systemowego Arial.
W dokumentach html i na stronie internetowej należy używać fontu Verdana.

Font główny: Myriad Pro

abc

aąbcćdeęfghijklmnoóńpqrsśtuvwxyzźż
AĄBCĆDEĘFGHIJKLMNOÓŃPQRSŚTUVWXYZŹŻ
1234567890
LightCondeset Light Condeset Regular Italic
SemiboldCondeset Semibold Bold Black

Font zastępczy: Arial

abc

aąbcćdeęfghijklmnoóńpqrsśtuvwxyzźż
AĄBCĆDEĘFGHIJKLMNOÓŃPQRSŚTUVWXYZŹŻ
1234567890
Regular Italic Bold

Font internetowy: Verdana

abc


aąbcćdeęfghijklmnoóńpqrsśtuvwxyzźż
AĄBCĆDEĘFGHIJKLMNOÓŃPQRSŚTUVWXYZŹŻ
1234567890
Regular Italic Bold
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Kolorystyka

Podstawowymi kolorami Polsiego Towarzystwa Informatycznego są granat
i pomarańcz użyte w logotypie zawierającym pełną nazwę Towarzystwa.

Kolory główne

Wartości CMYK

C100, M79, Y0, K 0
C0, M60, Y100, K 0

Kolory uzupełniające

C0, M0, Y0, K 60
C0, M0, Y0, K 10
C0, M40, Y90, K 0
C80, M10, Y0, K 0

www.pti.org.pl



Wizytówka

Wizytówka imienna
Rozmiar
90 mm x 50 mm
Czcionka
duża Myriad Pro Light 11 pkt
mała Myriad Pro Light 8 pkt

ImIę I NazwIsko
Stanowisko

tel/faks: 48 22 636 89 87
tel. kom. (+48) 000 000 000
imie.nazwisko@pti.org.pl

obszar ochronny 4 mm

Zarząd Główny
02-508 Warszawa
ul. Puławska 39 lok. 4
tel/faks: + 48 22 838 47 05
biuro@zg.pti.org.pl, www.pti.org.pl

długość 17 mm, Ø 0,5 pkt
kolor K70,
odstęp od tekstu 2 mm

Wizytówka firmowa

Zarząd Główny
02-508 Warszawa
ul. Puławska 39 lok. 4
tel/faks: + 48 22 838 47 05
biuro@zg.pti.org.pl, www.pti.org.pl

REGON: 001236905
NIP: 522-000-20-38
KRS: 0000043879

Wizytówka anglojęzyczna
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Składowe kolorów CMYK
granat		
C100, M79, Y0, K0
pomarańcz C0, M60, Y100, K0
czarny		
C0, M0, Y0, K100
szary		
C0, M0, Y0, K10

Dokumenty firmowe

Papier firmowy

Zarząd Główny, ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa, tel.: + 48 22 636 89 87, tel./fax: + 48 22 838 47 05, e-mail: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl
Oddział Dolnośląski, pl. Strzelecki 20, pok. 38,50-224 Wrocław, tel. +48 502 77 28 75, wroclaw@.pti.org.pl, www.pti.wroc.org.pl

Rozmiar
A4, 210 mm x 197 mm
Czcionka
duża Myriad Pro Regular 10 pkt
mała Myriad Pro Regular 9 pkt
Wysokość „główki” 22 mm
Marginesy 5 mm

KRS: 0000043879 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 522-000-20-38, REGON: 001236905

Zarząd Główny, ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa, tel.: + 48 22 636 89 87, tel./fax: + 48 22 838 47 05, e-mail: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl
Oddział Dolnośląski, pl. Strzelecki 20, pok. 38,50-224 Wrocław, tel. +48 502 77 28 75, wroclaw@.pti.org.pl, www.pti.wroc.org.pl

W/1385/07

Korespondencja firmowa

Warszawa, 5 października 2007 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Informatyzacji
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

dotyczy: Incilit wis eu faccum nonullam dit loreetuer alit utem nulput iusto commolor iureros nostrud tie feugait utat
ut et nosto el eum quis niat autpat.

Szanowni Państwo,

Czcionka
duża Arial Regular 11 pkt, odstęp 13,2 pkt
mała Arial Regular 10 pkt, odstęp 12 pkt
Justowanie pełne z dzieleniem wyrazów
Akapit 5 mm
Marginesy 15 mm

Ipsusci tionum nos adignim quatum eugiamc onsecte te vullandio exeros nim iril dolorerit, commodolore magna
commy niam augiam venim eugait vullam dio exer ad ex ea faciliqui eratum er sisim dolor ametumm olendipit, si ex
eugait, sed doloborem dolore modionsed duipsusto er sequisit alit vel ullandiating et exerilissi blandrero consectem
incidunt volore volortie feugiat, venismod ting ea.
Magnisit wisl ute consequis adigna faccum doloreros dolore verciduisit lum non ut ut vel do euiscin henibh erat
autpate facipisl ea conum inim incilit wis eu faccum nonullam dit loreetuer alit utem nulput iusto commolor iureros
nostrud tie feugait utat. Ut et nosto el eum quis niat autpat, vulputatisis dolortisl duis ad dolorpe raestrud modolore
dolore conse eu feum vulla feugue mincip ea alisis nostie dunt alisil iriliquat. Magnisit wisl ute consequis adigna faccum doloreros dolore verciduisit lum non ut ut vel do euiscin henibh erat autpate facipisl ea conum inim incilit wis eu
faccum nonullam dit loreetuer alit utem nulput iusto commolor iureros nostrud tie feugait utat.
Ut et nosto el eum quis niat autpat, vulputatisis dolortisl duis ad dolorpe raestrud modolore dolore conse eu feum
vulla feugue mincip ea alisis nostie dunt alisi:
• Tuerit, verostrud tie moloboreros diam, sit iriustrud te ming eugait, quam diam, quisim zzril el utatums andignim
vel utetum nonsequipsum;
• Magnisit wisl ute consequis adigna faccum doloreros dolore verciduisit lum non ut ut vel do euiscin henibh erat
autpate facipisl ea conum inim incilit wis eu faccum nonullam dit loreetuer alit utem nulput iusto commolor iureros
nostrud tie feugait utat. Ut et nosto el eum quis niat autpat, vulputatisis
• Igna feuisci endion volorpero odolore commod duis no ciliqui eratum er si;
• Tuerit, verostrud tie moloboreros diam, sit iriustrud te ming eugait, quam diam, quisim zzril el utatums andignim
vel utetum nonsequipsum volor sectem nonsent wisis aut inismolor.
Aut nibh ero core do con erit ullaore enim venim augait lore dolesen ismolore commy nim qui blandip eummodo
lorercipsum zzriure min vel iuscilit velendiam zzrit am, quam, cor senisis nullaor auguero dolessis enim venit alismod
olorper sim incin utet autat, conummo dolore dolutat. Dui te feum nim ver iril do etuerae ssequat utat.
Na faccumsan ullutem iliqui bla commy num dunt velit lortin ex estie magna adiametum quat. Ut iure dolore volum
venibh eriustinci tatue veliquipsum dolore dolortin ent prat, quipis acipit lorper sequis ero od magna feu feum nissequisis nullaor alisciduis adip et lobor sis dolent ip etum acip ea facilit voloreet.
Łączę wyrazy szacunku,

SEKRETARZ GENERALNY
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Radosław Bursztynowski

KRS: 0000043879 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 522-000-20-38, REGON: 001236905

www.pti.org.pl



Inne elementy
identyfikacji wizualnej

Cyber-łapa trzymająca drzewko bonsai
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Inne pozycje cyber-łapy

Ręka Cyborga
08.12.2008 r.
wwww.greatidea.pl

www.pti.org.pl
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Company Profile

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Jesteśmy stowarzyszeniem zawodowym osób z wykształceniem informatycznym, a także doktorantów i
studentów kierunków informatycznych oraz specjalistów innych dziedzin pracujących w branży informatycznej.
Towarzystwo powstało w roku 1981, dwa lata temu obchodziliśmy nasze 25-lecie. Dzięki długiemu stażowi
i aktywnej działalności, jesteśmy rozpoznawalni w Polsce i budujemy relacje z zagranicznymi partnerami.
Zorganizowani jesteśmy w Oddziały, Koła i Sekcje; obecni jesteśmy w środowiskach informatycznych całej
Polski.
Cele Towarzystwa określa nasz Statut następująco:
popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach
informatyki i doskonalenia metod jej efektywnego wykorzystania w gospodarce narodowej,
podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków,
a także oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką,
ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym,
popularyzacja w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej zastosowań,
reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, interesów
i uprawnień wobec społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą.
PTI jest organizatorem konferencji, seminariów i konkursów. Do tradycyjnych już konferencji należą: Górska
Szkoła PTI, Jesienne Spotkania PTI czy Sejmik Młodych Informatyków. Corocznie odbywa się też Krajowa
Konferencja Inżynierii Oprogramowania, której współorganizatorem jest PTI. PTI było aktywnym uczestnikiem wszystkich trzech Kongresów Informatyki Polskiej. Począwszy od 1984 roku, organizowany jest
corocznie przez PTI ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu informatyki. Od roku
2007 Polskie Towarzystwo Informatyczne podjęło się także organizacji Światowego Dnia Społeczeństwa
Informacyjnego, czyli wydarzenia służącego propagowaniu informatyki i jej społecznych aspektów. Seminaria są domeną Oddziałów, Kół i Sekcji. Organizują one bardzo ciekawe spotkania seminaryjne w formie
Klubu Informatyka lub klasyczne sesje merytoryczne.
Z innych ważnych inicjatyw można wymienić:
rozpropagowanie i wdrożenie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) i ECDL Advanced w Polsce jako jednolitego, ogólnoeuropejskiego
certyfikatu zaświadczającego, że jego posiadacz posiada umiejętności obsługi komputerów i potrafi
efektywnie je wykorzystać w codziennej pracy,
działanie Izby Rzeczoznawców, której to członkowie wykonują ekspertyzy i opinie na rzecz m.in. podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych i samorządowych,
EUCIP, czyli Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka.

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa
tel.: + 48 22 636 89 87, tel./fax: + 48 22 838 47 05
e-mail: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl

Izba Rzeczoznawców

Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka

Powołana jest do wykonywania ekspertyz, wydawania opinii i opracowywania recenzji w dziedzinie teleinformatyki, realizowanych na zlecenie zainteresowanych podmiotów lub z własnej inicjatywy w celu ich
odpłatnego udostępniania w szerszym zakresie.

Polskie Towarzystwo Informatyczne zajmuje się przyznawaniem Europejskiego

Rzeczoznawcy PTI są uprawnieni do wydawania opinii w zakresie teleinformatyki przy zachowaniu wysokich wymagań etycznych, merytorycznych i proceduralnych, nakładanych przez Regulamin Izby Rzeczoznawców PTI.

minacyjnych i przyznawania certyfikatów EUCIP.

Izba Rzeczoznawców PTI działa na rzecz różnych podmiotów państwowym, samorządowym, organizacji
pożytku publicznego, firm komercyjnych i osób fizycznych w tych sytuacjach, gdy odwołanie się do opinii
niezależnego i obiektywnego gremium podnosi szanse powodzenia zaplanowanego przedsięwzięcia informatycznego lub rozstrzygnięcia wynikających z niego dylematów.

uznawanym w większości krajów w Europie. Skierowany jest do osób, będących

Na straży gwarancji ochrony interesów klientów Izby Rzeczoznawców PTI stoją zasady i procedury, zawarte
w Regulaminie, między innymi:
niezależność rzeczoznawcy od osób prawnych i fizycznych, których opinia dotyczy.
rzetelność treści odniesiona do aktualnej wiedzy i najlepszych praktyk zawodowych,
obiektywizm rzeczoznawcy,
zachowanie poufności wszelkich informacji, które zamawiający zastrzegł, jako niejawne,
recenzja wewnętrzna, jako gwarancja zgodności z procedurami Regulaminu, a tym samym jakości
opinii,
unikalne oznaczanie opinii specjalną pieczęcią imienną rzeczoznawcy, stosowaną wyłącznie dla
ekspertyz spełniających wymogi Regulaminu IRz

Certyfikatu EUCIP w Polsce. Jest to jedyna organizacja na terenie kraju, posiadająca uprawnienia, wydane przez Fundację ECDL, do prowadzenia procesów egza-

Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka, jest dokumentem międzynarodowym,
informatykami - profesjonalistami.
Najważniejszą cechą systemu certyfikacji EUCIP, jest jego niezależność od dostawców rozwiązań informatycznych. Oznacza to, iż oceniana wiedza jest uniwersalna, niepowiązana z żadnymi konkretnymi narzędziami używanymi w informatyce.
Pomimo wysokiego poziomu wiedzy, jaki wyznacza Certyfikat EUCIP, kandydat
nie musi posiadać żadnego konkretnego tytułu naukowego.
System certyfikacji EUCIP dzieli się na dwa podstawowe zakresy ocenianej wiedzy.
Poziom Bazowy dotyczy głównie fundamentalnej wiedzy teoretycznej, z większości specjalizacji informatycznych. Kolejne poziomy, Professional i IT Administrator,
przeznaczone są dla osób posiadających mniej lub bardziej rozległą wiedzę praktyczną, w konkretnej dziedzinie informatyki.

Przykładowe formy działalności związane z opiniowaniem
wydawanie opinii
recenzje opracowań
ocena ofert w przetargach (głównie publicznych)
badanie, analiza i ocena: projektów informatycznych, aplikacji, systemów informacyjnych i procesów,
wdrożeniowych pod kątem ich poprawności i rzetelności wykonania
delegowanie biegłych dla sądów i arbitrażu UZP
Izba Rzeczoznawców PTI realizuje również inne działalności gospodarcze związane z doradztwem i projektowaniem
Przykładowe formy działalności związane z doradztwem
konsultacje
udział w pracach komisji przetargowych
w charakterze biegłych
nadzór wdrożeniowy

projektowaniem
przygotowanie regionalnych strategii informatyzacj
opracowanie koncepcji informatyzacji
projekty zapisów w SIWZ

audyt bezpieczeństwa i jakości systemów

przygotowanie propozycji odpowiedzi na pytania

informatycznych

oferentów

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa
tel.: + 48 22 636 89 87, tel./fax: + 48 22 838 47 05
e-mail: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl

12

Przykładowe formy działalności związane z

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa
tel.: + 48 22 636 89 87, tel./fax: + 48 22 838 47 05
e-mail: pti@pti.org.pl, www.pti.org.pl

www.pti.org.pl

Strona WWW

Znak graficzny do galerii zdjęć

www.pti.org.pl
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Dyplom

Karta elektroniczna

Janusz kowalski
Kierownik Działu
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Szablon prezentacji

Koperta pocztowa

Zarzad Główny
Al. ul. Puławska 39 lok. 4, 02-508 Warszawa
tel/faks: +48 (022) 838 47 05
biuro@zg.pti.org.pl, www.pti.org.pl
REGON: 001236905, NIP: 522-000-20-38

Pieczątki
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www.pti.org.pl
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Przykłady nadruku na torbę/plecak

Przykłady gadżetów
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Torba foliowa

tel: +48 22 636 89 87, biuro@zg.pti.org.pl
www.pti.org.pl

Kubek

www.pti.org.pl
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Biuro ZG PTI

18

www.pti.org.pl

www.pti.org.pl

19

