
PODSTAWY GRAFIKI DLA TWOJEJ
ORGANIZACJI

praktyczny przewodnik dla OPP
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NA POCZĄTEK
Poradnik, który masz właśnie okazję czytać został przygotowany przez
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), w ramach inicjatywy
Centrum KLUCZ, wspierającej liderów organizacji społecznych
w pozyskiwaniu funduszy. Ten praktyczny przewodnik pomoże Twojej
organizacji tworzyć skutecznne materiały graficzne.

Owocnych inspiracji!
Zespół INSPRO

Poradnik przygotowany w ramach projektu „1(00)% wsparcia dla 3. sektora”.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.



DLACZEGO GRAFIKA JEST LEPSZA NIŻ TEKST?

Każdego dnia przeciętny człowiek jest bombardowany ilością informacji będącą
odpowiednikiem 174 gazet.

1/10 sekundy
 zajmuje zrozumienie przekazu wizualnego

60 sekund
zajmuje przeczytanie 200-250 słów



PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA GRAFIKI
W ORGANIZACJI:
Każda organizacja, która chce skuteczniej docierać do swoich odbiorców powinna zadbać o dobry
przekaz wizualny. Poniżej przedstawiamy kilka najczęstszych zastosowań grafiki w organizacji,
zapewne większość z nich nie jest Ci obca :-)

Strona www/media społecznościowe
Wizytówki, rollupy
Ulotki, plakaty
Gadżety
Papier firmowy/projektowy
Publikacje (foldery, raporty, poradniki)
Reklamy (np. prasa, Internet, bannery)



PODSTAWOWE POJĘCIA - KOLOR
Poznaj pojęcia, które ułatwią Ci poruszanie się w świecie grafiki i na pewno pomogą Ci
w komunikacji z grafikiem, przygotowującym materiały dla Twojej organizacji.

W świecie graficznym istnieje wiele różnic pomiędzy kolorem wyświetlanym na monitorze, a tym
uzyskanym na papierze. Z tego też względu możecie spotkać się z dwoma najczęściej spotykanymi
sposobami na opisanie koloru: CMYK i RGB.
CMYK stosujemy zawsze do druku, a RGB na monitory, komórki, w grafikach do Internetu.

CMYK 
  (druk) 

RGB
(ekran) 



KOLOR
Różnicę w kolorach dobrze widać na przykładzie poniższych logo:

Z ilu kolorów składają się te znaki?

wizualnie

(RGB)

(CMYK)

 1                                   2                               5

 3                                   3                               3

 4                                   4                               4



KOLOR
Pamiętaj:

monitor wyświetlający obraz RGB nie jest punktem odniesienia dla drukarza
monitor wyświetlający obraz CMYK może dać nam mniej lub bardziej zbliżoną symulację tego, co
wyjdzie z drukarni (zależy od monitora, kalibracji itp. – dobry monitor jest w stanie bardzo wiernie
oddać barwy)



ROZDZIELCZOŚĆ PLIKÓW (DPI)
Rozdzielczość DPI (ang. dots per inch) to liczba punktów obrazu przypadająca na jeden cal.
Określa to „jakość” zdjęcia (grafiki rastrowej).
Rozdzielczością możemy opisać:

Rozmiar ekranu (PPI)
Wielkość matrycy aparatu
Ilość pikseli przypadających na jeden cal (DPI)

1 cal 1 cal

72 DPI
ekran

300 DPI
druk



ROZDZIELCZOŚĆ PLIKÓW (DPI)
Zobacz jak wygląda wydruk zdjęcia ze strony internetowej na papierze A4:

www
72 DPI

Drukarka biurowa
150 DPI

Druk offset
300 DPI

A4 72 DPI
ma 842 px

A4 150 DPI
ma 1754 px

A4 300 DPI
ma 3508 px

Wnioski:
Zdjęcia z Internetu mają za mały rozmiar do druku
Projektowanie na różne formy (druk i Internet) zaczynamy od rozdzielczości jak największej
Gdy kupujemy zdjęcie i ma być wykorzystane do druku to musi być wysokiej rozdzielczości



RODZAJE GRAFIKI
Grafikę komputerowa dzielimy na dwa podstawowe rodzaje: grafikę rastrową i wektorową. 

Grafika rastrowa: 
Zwana również grafiką bitmapową, jest wykorzystywana do tworzenia prostych obiektów
graficznych oraz obróbki obrazów cyfrowych. Obraz rastrowy składa się ze zbioru małych,
odrębnych, ułożonych obok siebie punktów tej samej wielkości, tak zwanych pikseli.

Rozszerzenia plików: jpg, png, gif, bmp, psd, tiff.

Grafika wektorowa: 
Grafika wektorowa, zwana również grafiką obiektowa lub ilustracyjną, rzadziej
geometryczną, w przeciwieństwie do rastrowej jest w całości tworzona komputerowo.
Składa się z obiektów umiejscowionych w układzie współrzędnych. Dzięki temu można ją skalować
bez utraty jakości.

Rozszerzenia plików: ai, cdr, eps, svg, swf, pdf (zapisany bez spłaszczenia).



RODZAJE GRAFIKI

grafika rastrowa                                            grafika wektorowa



RODZAJE DRUKÓW
Druk cyfrowy – mała ilość (kilka- kilkadziesiąt sztuk), duża cena w przeliczeniu na sztukę.

Druk offset – druk przemysłowy, druki o dużych ilościach (tysiące), duża cena przygotowania
rozkłada się na większą liczbę sztuk. Trzeba pamiętać o bigowaniu i składaniu itp.



IDENTYFIKACJA WIZUALNA
Jeśli poważnie myślimy o przekazie wizualnym w naszej organizacji, zacznijmy od stworzenia naszej
identyfikacji wizualnej.
Pamiętajmy jednak, aby dokładnie przemyśleć i zaplanować nasze działania. Identyfikacja wizualna to coś
budowanego na lata :-)
Czym jest identyfikacja?
To narzędzie stosowana do kreowania wizerunku, czyli najprościej tłumacząc wszystko to, po czym można
rozpoznać, że to właśnie ta, a nie inna organizacja.
Na identyfikację wizualną składają się m.in.:

logo/logotyp
kolorystyka
krój pisma
wygląd budynków i charakterystyczny wystrój wnętrz,
wygląd produktów oraz i ich opakowań,
szata zewnętrzna materiałów promocyjnych itd.



ZALETY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
Łączymy markę organizacji z naszymi produktami/usługami 
Zwiększamy możliwości dotarcia do odbiorców
Kreujemy profesjonalny wizerunek
Wspieramy ofertę merytoryczną oprawą wizualną



JAKIE MATERIAŁY PROMOCYJNE
WYBRAĆ?
Wielokrotnie planując działania promocyjne zastanawiasz się, które narzędzia promocji dobrać.
Pomożemy Ci poprzez pokazanie plusów i minusów różnych narzędzi promocji, których nieodzownym
elementem jest grafika 



ULOTKA/PLAKAT/VLEPKI

Tani wydruk (szczególnie ulotki)
Szybki dostęp do dużych nakładów
Możliwość dotarcia do potencjalnych odbiorców 

       z danego obszaru

Duża konkurencja
Trudno sprawdzić skuteczność 
Nierzetelność osób roznoszących 

BILLBOARD
Niski koszt wydruku i wynajmu*
Geograficzna segmentacja treści
Idealne publiczne kreowanie wizerunku
24 godz, każdego dnia o każdej porze roku

Reklama do wszystkich = reklama do
nikogo
ulotność przekazu
Przekaz musi być jasny i zwięzły dla
wszystkich



GADŻETY

Praktyczny gadżet będzie używany codziennie
Pozytywne skojarzenia z naszą marką
Rozpoznawalność

Stosunkowo drogie
Duża popularność tej formy reklamy
Nieprzemyślany gadżet staje się „bublem”

(długopisy, breloczki, kubki, koszulki, podkładki, pendrive,powerbanki…)



KOLORY
Przy tworzeniu materiałów graficznych bardzo ważną rolę odgrywają kolory. Kolory działają bowiem
na wyobraźnię, wywołują skojarzenia, budzą emocje. Tworząc materiały graficzne, pamiętaj o
odpowiednim doborze kolorów, uwzględniając jakie emocje chcesz wywołać u odbiorcy.
Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie, dzięki któremu, dowiesz się, jaki kolor odpowiada za jaką
emocję. 



żółty: optymizm, ciepło

pomarańczowy: radość, pewność siebie

czerwony: ekscytacja, odwaga

fioletowy: kreatywność, mądrość

niebieski: zaufanie, niezależność

zielony: zdrowie, spokój



Spójrz, jak przy doborze identyfikacji wizualnej kolorami kierują się największe światowe marki :-)

Źródło: http://visual.ly/color-emotion-guide



SKĄD BRAĆ ZDJĘCIA?
Aby przygotować atrakcyjne materiały graficzne potrzebujemy dobrej jakości zdjęć. Jeśli Twoja
organizacja nie ma środków, aby zatrudnić fotografa, który wykona zdjęcia, bądź nie stać Was na
wykupywanie zdjęć z zasobów Internetu – skorzystajcie z darmowych banków zdjęć.

Poszukiwania darmowych zdjęć zacząć należy od przybliżenia zasad licencji na jakich są one
publikowane. Najpopularniejszym obecnie systemem licencjonowania praw autorskich są tzw.
licencje Creative Commons (CC). Licencja ta została stworzona przez międzynarodową organizację
pozarządową działająca na zasadach non profit, której głównym celem jest wprowadzanie zasad
powszechnego dzielenia się twórczością, a tym samym zapewnienie jak najszerszego dostępu do
kultury.



Wśród kilku rodzajów licencji CC najpopularniejsze i najbardziej przydatne są dwie:

CC BY – możemy używać zdjęć, ale musimy wskazać kto jest ich autorem
CC0 – możemy swobodnie i bez konsekwencji korzystać z określonych zdjęć, w tym je modyfikować,
bez konieczności uznawania ich autorstwa

Wyszukując zdjęcia pamiętajmy zatem o tych dwóch oznaczeniach.

Gdzie zatem szukać zdjęć?
Poszukiwania możemy zacząć od oficjalnego serwisu Creative Commons Polska. Dostępna tam
wyszukiwarka umożliwia znalezienie zdjęć w takich serwisach jak Flickr, Google Images czy Pixabay.
Dostępne tam zdjęcia są zarówno na licencji CC BY i CC0.



NA ZAKOŃCZENIE
Stare chińskie przysłowie mówi, że jeden obraz jest wart tysiąca słów. Nie trudno się z nim zgodzić.
Żyjemy w świecie zdominowanym przez komunikację wizualną. Obrazy „atakują” nas ze wszystkich
stron. Tworzymy reklamy, które zawierają „ładne obrazki”, budujemy serwisy www, gdzie obraz odgrywa
główną rolę, wydajemy publikacje opatrzone dobrej jakości fotografiami.
Dlatego tak cenne jest, abyśmy zadbali również o wizualny aspekt działań naszej organizacji.



Głos Obywateli
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją pozarządową niezależną od partii politycznych.
Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i zamieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe zmiany
społeczne. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę,
dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne
i angażowanie się w życie. publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem
z nimi polepsza jakość codziennego życia

Jak działamy?
Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją
obywatelską (action tank). Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze
i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animujemy zbiórki
podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety,
monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami.

Nasze inicjatywy:



Dołącz do nas!
Zapraszamy do społeczności INSPRO, którą tworzą aktywni Obywatele. Łączą nas marzenia i pragmatyzm
przekuwania ich w czyn.Jeśli są Ci bliskie nasze cele i szukasz przestrzeni do działania, dołącz do nas!
Oferujemywyzwania i przygodę. Oferujemy knowhow i doświadczenie. Oferujemy ciekawość i radość działania.
Czekamy na tych, którzy chcąc zmieniać Polskę, zaczynają od siebie. Czekamy na Ciebie.

Twoja cegiełka
INSPRO swoją niezależność w osiąganiu celów opiera na czterech źródłach finansowania. Działamy dzięki wsparciu
darczyńców indywidualnych, biznesowych, publicznych oraz dzięki klientom kupującym nasze usługi. Szczególnie
ważne jest dla nas wsparcie od Sympatyków naszych inicjatyw – aktywnych Obywateli. Pomóż nam wygrywać
w sprawach ważnych dla nas wszystkich.

• Przekaż darowiznę na numer konta INSPRO: 11 8784 0003 0005 0010 0013.
   Kwotę darowizny możesz odliczyć od podstawy swojego opodatkowania!
• Przekaż nam 1% swojego podatku: KRS 0000191928.
• Zamów usługę oferowaną przez Grupę INSPRO, która jest spółką działającą dla zysku społecznego:
www.grupainspro.pl.



Więcej inspiracji dla Twojej organizacji na:

WWW . BANKW I E D Z Y . O RG


