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OPIS ZNAKU „PRODUKT Z ATESTEM”

Znak podstawowy „Produkt z atestem” - opis znaku

Znak „Produkt z atestem” jest znakiem trójbarwnym, wszystkie elementy

graficzne i liternicze mają kolory biały, granatowy i błękitny. 

Główny element graficzny logo opiera sie na kształcie struktury DNA, nawiązuje 

także do klasycznego kształtu węża Eskulapa, który wił sie jak helisa DNA.

Kod genetyczny Instytutu to wynik ewolucji badań prowadzonych od 1918 roku 

przez pokolenia wybitnych naukowców i ich uczniów. DNA w każdej komórce 

ciała podlega szczególnej ochronie, a naszym celem jest bezpieczeństwo

zdrowotne obywateli. Fragment zapisu czynności elektrycznej serca symbolizuje 

ciągłość realizacji misji Instytutu. Niebieska paleta kolorystyczna zastosowana 

w projekcie symbolizuje odpowiedzialność, solidność, zaufanie, kompetencje, 

profesjonalizm, mądrość. Ma działanie uspokajające i zdolność wywoływania

w człowieku poczucia bezpieczeństwa. Jasne odcienie symbolizują zdrowie, 

zrozumienie, miekkość, ciemne zaś wiedzę, moc, spójność, stabilizację. Są to te 

cechy, które od stu lat charakteryzują Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 

- Państwowy Zakład Higieny.

Logo nie można stosować bez tła. Znak „Produkt z atestem” stanowi graficzną

i formalną całość i jest zarejestrowany w UP RP. Manipulacje polegające

na zmianach koloru, proporcji, defragmentacji znaku i wpisywaniu powstałych 

w ten sposób elementów w nowy grafczny lub semantyczny kontekst bez 

zgody właściciela znaku jest przestępstwem.



PALETA KOLORYSTYCZNA

FONT

Branding Semilight

aąbcćdeęfghijklłm

nńoópqrsśtuwvxyzżź

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁM

NŃOÓPQRSŚTUWVXYZŻŹ

1234567890

Love Moon Regular
aąbcćdeęfghijklłm

nńoópqrsśtuwvxyzżź
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁM

NŃOÓPQRSŚTUWVXYZŻŹ
1234567890

HEX: 35387F

RGB: 53, 56, 127

CMYK: 95, 87,15, 3

HEX: 2DBCD3

RGB: 45, 188, 211

CMYK: 69, 0, 18, 0

Znak podstawowy „Produkt z atestem” - kolorystyka



Znak podstawowy i inwersyjny, wersje achromatyczne

Logo
PRODUKT Z ATESTEM
wersja podstawowa

Logo
PRODUKT Z ATESTEM
wersja czarno-biała

Logo
PRODUKT Z ATESTEM
wersja inwersjna

Logo
PRODUKT Z ATESTEM
wersja podstawowa
10% koloru

Logo
PRODUKT Z ATESTEM
wersja czarno-biała
10% czerni

Logo
PRODUKT Z ATESTEM
wersja inwersjna
10% czerni



Przykładowe kolory tła znaku PRODUKT Z ATESTEM

Na tłach czarnych, białych lub będących ich pochodną
(przejścia tonalne, szarości) dopuszczalne jest
również użycie logotypu w czerni.

Wielokolorowe logo PRODUKT Z ATESTEM stosujemy na wszystkich tłach w kolorach CMYK, wszystkich pochodnych i ich przejściach
tonalnych. 



Znak podstawowy - pole ochronne znaku 

a

2a

2a 2a

2a

Pola ochronne znaku podstawowego - pola określające 

bezpieczną aplikację znaku.

Minimalna wielkość tego pola wynosi 2a z każdej strony, 

gdzie a oznacza wysokość prostokątu będącego

podstawą znaku PRODUKT Z ATESTEM.



Znak podstawowy - wraz z numerem atestu oraz datą 
ważności

Nr AAA/bbb/ccc
ważny do: 

Logo „Produkt z atestem” na produktach czy w materiałach 

marketingowych, reklamowych w wersji elektronicznej 

oraz papierowej powinno być umieszczane zgodnie 

z wytycznymi Regulaminu Wydawania Atestów

Higienicznych i Świadectw Jakości Zdrowotnej

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwo-

wego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).



Znak podstawowy - jak nie stosować logo

Przykłady niedozwolonego manipulowania logiem

Nie wolno zmieniać koloru logo

Nie należy stosować logo na białym

kwadracie, czy prostokżcie. Logo ma formę koła

i występuje bez poddruku.



Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24

recepcja: (0-22) 54-21-200
email: pzh@pzh.gov.pl


