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Wprowadzenie

RESILIENT to system ekologicznego oznakowania obiektów wielkopowierzchniowych, powiązany  
z usługą Archiclima ASSESSMENT.  System został wdrożony w ramach projektu LIFE Archiclima nr LIFE20  
CCA/PL/001573, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego 
LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Podstawą jego przyznania jest ocena odporności i elastyczności infrastruktury w warunkach oddziaływania zjawisk 
naturalnych, towarzyszących zmianom klimatycznym i przyrodniczym. Oznakowanie RESILIENT, to również 
narzędzie budowania świadomości klimatycznej użytkowników obiektu oraz świadomości znaczenia przyrody 
w przestrzeniach zamieszkiwanych i przekształcanych przez człowieka.  Uzyskanie oznakowania RESILIENT 
buduje wizerunek obiektu jako miejsca zarządzanego nowocześnie, z dbałością o środowisko życia ludzi,  
ich bezpieczeństwo i komfort.

Niniejszy dokument jest opisem narzędzi komunikacji oznakowania RESILIENT, w szczególności materiałów 
wizualnych oraz instrukcją ich stosowania. Materiały graficzne są dostępne również w plikach otwartych,  
co umożliwia swobodne dostosowywanie formatów do potrzeb Państwa obiektu. 

UWAGA: zabrania się ingerowania w wygląd otrzymanych materiałów graficznych. Możliwa jest jedynie zmiana 
formatu.

Znak RESILIENT można stosować wyłącznie względem obiektu posiadającego aktualną decyzję o przyznaniu 
mu oznakowania. Podmiotem nadającym obiektowi oznakowanie RESILIENT jest Investeko Serwis Sp. z o.o. 
Zarządca oraz Właściciel obiektu zobowiązują się do przestrzegania niniejszego dokumentu w zakresie dotyczącym 
oznaczania obiektu.
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Księga znaku 
rodziny Resilient

Księga Znaku to dokument, który  

zawiera szczegółowe informacje doty-

czące użytkowania logo w wersji cyfro-

wej oraz w formach druku. Logo oznako-

wania Resilient funkcjonuje w wariancie 

podstawowym składającym się z sygnetu  

i elementu typograficznego oraz w for-

mie rodziny logo Resilient zawierającym  

5 poziomów punktacji, które odpowiadają 

uzyskanemu stopniowi odporności. 

Na terenie obiektu należy posługiwać 

się logo w wersji podstawowej oraz logo  

z poziomem punktacji, zgodnie z uzyskaną 

liczbą punktów na certyfikacie. 

Szczegółowe informacje dotyczą-

ce użytkowania logo znajdują się  

w dokumencie księgi znaku.



5

Idea

Sygnet oznakowania Resilient przedstawia 

dwie pionowe linie. Jedna z nich jest pro-

sta, natomiast druga sprężynuje. Fala jest 

efektem działania siły na prostą linię, która 

sprawia, że ta sprężynuje i adaptuje się do 

uderzenia. Zestawienie tych dwóch bardzo 

prostych elementów ze sobą,  domyślnie 

przedstawia to czym jest rezyliencja, czy-

li odporność, sprężystość, elastyczność czy 

umiejętność adaptacji. Dodatkowo obie linie 

zestawione ze sobą układają się w literę R.
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logotyp

sygnet

Podstawowa 
wersja znaku

Elementy składowe:

Logo marki Resilient składa się z elementu 

typograficznego oraz sygnetu. Sygnet stwo-

rzony jest z 2 pasków, które symbolizują rezy-

liencję. Ułożenie pasków sprawia, że można 

je również odczytać jako literkę R.
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2023

2023

2023

2023

2023

Rodzina znaków

Logo marki Resilient posiada dodatkową, 

pięciostopniową skalę odpowiadającą oce-

nie rezyliencji klimatycznej obiektu.

Znaki komunikujące otrzymaną przez obiekt 

ocenę, składają się z podstawy znaku Resi-

lient, roku nadania oznakowania oraz rom-

bów, których liczba wskazuje na poziom  

oceny.

Poziomy punktacji: 

1. Basic resilience (podstawowa rezyliencja) [*].

2. Good resilience (dobra rezyliencja) [**].

3. Very good resilience (bardzo dobra rezyliencja) [***].

4. Excellent resilience (znakomita rezyliencja) [****].

5. Outstanding resilience (wybitna rezyliencja) [*****].
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HREF: 000000
RGB: 0/0/0
CMYK: 0/0/0/100

HREF: a8a6a7
RGB: 168/166/167
CMYK: 0/0/0/45

HREF: 7ab0df
RGB: 122/176/223
CMYK: 55/20/0/0

HREF: 74b94e
RGB: 116/185/78
CMYK: 60/0/85/0

GRADIENT

Wersja achromatyczna

HREF: ffffff
RGB: 255/255/255
CMYK: 0/0/0/0

HREF: 000000
RGB: 0/0/0
CMYK: 0/0/0/100

Kolorystyka

Logo marki Resilient wykorzystuje złożony 

z trzech ściśle określonych kolorów gradient 

oraz czerń w logotypie.

W sytuacji kiedy nie można stosować koloru 

stosuje się wariant achromatyczny znaku.
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a b c d e f g h i j k l m

n o p r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M

N O P R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Typografia

Oznakowanie Resilient korzysta z kroju  
Monotalic w odmianie Narrow Bold.

W wersji znaku prezentującej ocenę obiek-

tu, rok nadania oznakowania zapisany jest 

przy pomocy kroju Fieldwork w odmianie 

Geo Bold.
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Wielkość 
minimalna

Wielkość minimalna znaku to najmniejszy 

rozmiar, przy którym znak nie traci swej 

czytelności i przy której jego odwzorowanie 

w technikach wdrożeniowych jest optymal-

ne. Należy unikać stosowania znaku poniżej 

jego wielkości minimalnej.

16 mm

6 mm

16 mm
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Pole ochronne

W celu zachowania czytelności znaku 

zaleca się zachowanie ustalonych od-

ległości od sąsiadujących elementów.  

Polem ochronnym nazywa się obszar wokół 

znaku, wolny od jakichkolwiek ingerencji wi-

zualnych.

Przy ustalaniu pola ochronnego posłużono 

się wielkością „X”, która jest równa wysoko-

ści logo „Resilient”. Następnie wysokość ta 

została podzielona na pół. Pole ochronne 

znaku wyznaczone jest za pomocą połowy 

wartości „X”.

X

0,5 X
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Znaku należy używać w ustalonej ko-

lorystyce i w wersjach achromatycz-

nych. Aby zachować maksymalną czytel-

ność znaku i odpowiedni kontrast, należy  

zadbać o odpowiedni kolor tła.

Sam sygnet może być wykorzystywany np. 

jako zdjęcie  profilowe marki.

Użycie znaku
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Podstawowe logo na 
białym tle.

Logo achromatyczne 
na jednolitym tle.

Logo podstawowe na 
jednolitym tle.

Logo w niestandardo-
wym kolorze.

Logo achromatyczne 
na kontrastującej foto-

grafii.

Logo achromatyczne 
na kontrastującym jed-

nolitym tle.

Prawidłowe 
stosowanie znaku
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Nieprawidłowe 
stosowanie znaku

Lorem ipsum

Użycie różnych kolorów 
w znaku.

Obracanie całego zna-
ku lub jego elementów.

Użycie achromatycz-
nego znaku na jedno-
litym tle o zbyt niskim 

kontraście.

Naruszenie pola 
ochronnego znaku.

Używanie znaku na tle 
ze zbyt małym kontra-

stem do któregokol-
wiek elementu znaku.

Zmiana proporcji  
znaku.
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Certyfikaty

W ramach uzyskanego oznakowania 

otrzymali Państwo certyfikat w formacie A4, 

który zawiera: 

- dane obiektu, 

- liczbę uzyskanych punktów,

- datę nadania oznakowania. 

Certyf ikat możliwy do umieszczenia  

w dowolnym, reprezentacyjnym miejscu 

obiektu.



WERSJA 
OBOWIĄZKOWA

Właściciel/Zarządca obiektu, który został odznaczony i chce 
posługiwać się oznakowaniem Resilient, zobowiązany jest do 
oznakowania wejścia budynku oraz umieszczenia na jego terenie 
przynajmniej jednej tablicy informacyjno-edukacyjnej.
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Oznakowanie do 
wejścia budynku

W dostępnych materiałach graficznych 

znajduje się projekt naklejki prezentujący 

logo Resilient wraz ze stopniem 

otrzymanej punktacji i datą. Dostępne  

są dwie wersje naklejki: achromatyczna 

na przezroczystym tle oraz w kolorze na 

białym tle. Obie wersje są dopuszczalne, 

zaleca się wybór jednej  nich. Właściciel/

Zarządca obowiązany jest do umieszczenia 

naklejki na drzwiach wejściowych do obiektu  

w miejscu, w którym widoczne są podobne 

oznakowania.  

Naklejkę należy wydrukować na 

folii białej “mrożonej”, w wariancie 

monochromatycznym lub kolorowym,  

w formacie 80x63,2 mm (chyba, że wytyczne 

obiektu stanowią inaczej). Naklejka powinna 

zostać nałożona od wewnętrznej lub 

zewnętrznej strony drzwi. W przypadku 

naklejenia wewnętrznego należy zastosować 

plik w lustrzanym odbiciu.  



18

Tablice 
informacyjno-
edukacyjne

W zestawie otrzymanych materiałów 

uzyskanych w ramach systemu Resilient 

znajduje się 7 tablic informacyjnych 

przygotowanych w formacie A3. Tablice 1-6 

dotyczą najbardziej popularnych rozwiązań 

NBS (Nature Based Solutions), gdzie jedna 

tablica odpowiada jednemu rozwiązaniu. 

Tablica nr 7 to plik edytowalny, który może 

być personalizowany przez Zarządcę/

Właściciela stosownie do indywidualnych 

rozwiązań NBS zastosowanych w obiekcie. 

W przypadku chęci personalizowania tablicy 

wymagana jest akceptacja projektu przez 

Investeko Serwis. 
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Tablice 
informacyjno-
edukacyjne

Otrzymany projekt tablic należy 

wydrukować bezpośrednio na materiale 

np. pleksi lub wykonać wydruk na folii,  

a następnie zalaminować go. Właściciel/

Zarządca obowiązany jest do umieszczenia 

przynajmniej jednej tablicy informacyjno-

edukacyjnej w widocznym i dostępnym 

miejscu na terenie obiektu obok przestrzeni, 

w której znajduje się zastosowane 

rozwiązanie NBS.

 



WERSJA 
OPCJONALNA

Właściciel/Zarządca obiektu, który został odznaczony oznakowaniem 
Resilient, ma możliwość skorzystania z elementów informacji 
wizualnej zawartych poniżej według własnych potrzeb. Używanie 
opcjonalnych elementów oznakowania nie jest obowiązkowe. 
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Grafika do 
umieszczenia na 
ścianie

W otrzymanych materiałach graficznych 

znajduje się grafika z logo Resilient, którą 

rekomendujemy umieścić w dowolnym 

miejscu na ścianie, jednak tak jak  

w przypadku logo, nie można stosować 

jej na tle o intensywnym, ciemnym lub 

niejednolitym kolorze. Grafikę tą można 

przykleić bezpośrednio na podłoże, zgodnie 

z wytyczną producenta.

W celu wykonania oklejenia należy część 

naklejki zawierającej kolorowy gradient 

wydrukować i wyciąć w odpowiedni 

kształt, natomiast czarne elementy logo 

należy wyciąć z czarnej folii i nałożyć folię 

transportową, aby zapobiec przemieszczaniu 

się elementów.
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Grafika 
informacyjna

Wśród otrzymanych materiałów znajduje 

się wizualizacja przedstawiająca projekt 

graficzny ściany informacyjnej. Grafika składa 

się z hasła, logo, elementów graficznych 

w kształcie rombów, które przedstawiają 

zastosowane NBS, opisów tych rozwiązań 

oraz ozdobnego elementu graficznego 

przedstawiającego łąkę.

Wszystkie elementy graficzne i tekstowe 

widoczne na otrzymanej wizualizacji zostały 

przygotowane w formie osobnych naklejek, co 

pozwala na dowolne komponowanie grafiki 

informacyjnej, zgodnie z wykorzystanymi 

na terenie obiektu rozwiązaniami NBS. 

Oznacza to, że w przypadku wykonania 

projektu ściany, należy zachować widoczny 

układ i wygląd elementów, jednak możliwe 

jest dowolne wykorzystywanie graf ik  

i treści odnoszących się do zastosowanych 

rozwiązań NBS w obiekcie.

Grafiki informacyjnej nie można stosować 

na tle o intensywnym, ciemnym lub 

niejednolitym kolorze.
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Plansze do 
infoboxu

Dodatkową formą wspomagającą 

promocję informowania o oznakowaniu 

Resilient są plansze graf iczne do 

infoboxu multimedialnego przygotowane 

w 3 formatach. W otrzymanych  

materiałach znajdują się łącznie 3 różne 

grafiki, które można stosować wedle uznania 

na terenie obiektu. 

WPROWADZAMY 
ZMIANY, ABY STAĆ 

SIĘ ODPORNYMI NA 
ZMIANY KLIMATU

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/PL/001573 jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

JESTEŚMY 
NA DOBREJ DRODZE 
DO KLIMATYCZNEJ 

ODPORNOŚCI

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/PL/001573 jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ODPORNOŚĆ NA 
ZMIANY KLIMATU 

JEST DLA NAS 
WAŻNA

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/PL/001573 jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Billboard

W otrzymanych materiałach graficznych 

znajduje się projekt grafiki na billboard, 

przeznaczony do użytku zewnętrznego. 

Rekomendujemy zastosowanie graf iki  

w formacie 504 × 238 cm lub  

600 × 300 cm, jednak możliwe jest  

dostosowanie graf iki do potrzebnych 

wymagań.
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Banner wiszący

Dodatkową graficzną formą informującą 

o otrzymanym oznakowaniu Resilient jest 

projekt banneru, który przeznaczony jest 

do użytku wewnętrznego na odpowiednim 

nośniku np. jako banner wiszący. Grafikę 

rekomendujemy umieścić w dobrze 

widocznych miejscach na terenie obiektu.
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Plandeka

Wśród otrzymanych materiałów została 

przygotowana wizualizacja projektu, który 

rekomendujemy używać ́ na plandece 

do osłaniania lokali handlowych, które 

są niedostępne dla klientów obiektu. 

Analogicznie jak w przypadku projektu 

grafiki na ścianę (str 21), projekt plandeki 

jest wyłącznie wizualizacją, którą należy 

dostosować do rozmiarów plandeki  fasady 

lokalu, z wykorzystaniem przeznaczonych do 

tego elementów graficznych.

Poszczególne elementy graf iki (Łąka 

kwietna vs. Nawierzchnia przepuszczalna 

vs. Zielony dach itd.) należy dobrać w taki 

sposób, aby odpowiadały rozwiązaniom NBS 

zastosowanym w obiekcie i jego otoczeniu.
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Jak poruszać się po folderze z plikami 
RESILIENT?

Certyfikaty
W tym folderze znajdują się 3 pliki tj. plik otwarty z certyfikatami, plik podglądowy w formie PDF oraz wizualizacja certyfikatu. 

Dodatkoym elementem jest folder z przykładem certyfikatów, wykonanych dla Portu Lotniczego. Znajdziemy tam plik PDF 
oraz plik otwarty w pięciu wersjach (ze względu na punktację rezyliencji). 

RESILIENT Manual
Folder zawiera Manual w formie PDF oraz plik otwarty w programie graficznym.

WERSJA OBOWIĄZKOWA
W wersji obowiązkowej znajdziemy dwa foldery z oznaczeniem literowym (zgodnie ze spisem treści manuala).

a. Oznakowanie wejścia do obiektu zawiera dwie wersje nalepki do umieszczenia na drzwi tj. logo chrom + przezroczyste  

i logo kolor + białe tło. W każdym z tych dwóch folderów znajduje się plik otwarty i plik do druku w pięciu wersjach zgodnych 

z ilością zdobytych punktów.

b. Tablice informacyjno-edukacyjne zawierają folder Tablice infomacyjno-edukacyjne_pliki do druku z tablicami w sześciu 

wersjach odpowiednich do każdego rozwiązania, oraz plik Tablice informacyjno-edukacyjne_plik  otwarty, w którym 

dodatkowo znajduje się szablon tablicy informacyjno-edukacyjnej.
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WERSJA OPCJONALNA
c. Grafika do umieszczenia na ścianie zawiera folder Pliki do druku, podzielony na lata (2023-2026), w których grafika 

pojawia się w pięciu wersjach odpowiednich do liczby uzyskanych punktów.

d. Grafika informacyjna zawiera dwa foldery: Elementy grafiki i Rozwiązania z podziałem na PDF i PNG  
w zależności od formy druku. Znajduje się tam również plik otwarty, zawierający dodatkowo szablon oraz 
wizualizację.
e. Plansze do infoboxu zawierają folder Plansze do infoboxu PDF i Pliki otwarte. W każdym z nich pojawiają się 
trzy wersje planszy do infoboxu ze względu na jego wymiary.
f. Billboard zawiera trzy pliki: Billboard_wizualizacja, Billboard_plik otwarty (z dwoma wersjami billboardu)  
i Billboard_do druku (z dwoma wersjami billboardu).
g. Banner wiszący zawiera trzy pliki: Bannery wiszące_do druku (w trzech wersjach), Bennery wiszące_plik 
otwarty, Bannery wiszące_wizualizacja.
h. Plandeka zawiera plik z wizualizacją oraz plik otwarty w programie graficznym.

Jak poruszać się po folderze z plikami 
RESILIENT?
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Przywracaj naturę miastom z LIFE Archiclima

Skontaktuj się z nami: 

Investeko Serwis Sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 16G,  

41-600 Świętochłowice

Tel. +48 32 258 55 80

biuro@ieserwis.pl

www.archiclima.pl
https://ieserwis.pl

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/PL/001573 jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

http://www.archiclima.pl
https://ieserwis.pl 

