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Wersja podstawowa logo
Wersja podstawowa logo



Konstrukcja logo

Pole podstawowe 

Pole podstawowe wyznacza podwójny moduł pola ochronnego. 

1 moduł

1 moduł 1 moduł 2/3 modułu

Konstrukcja logo

Pole podstawowe



Pole ochronne logo

Dodatkowe elementy graficzne 
mogą występować poza polem 
ochronnym logo.

Pole ochronne logo



Dopuszczalne tła

Dopuszczalne tła



Dopuszczalne tła

Tło powinno być zawsze kontrastowe w stosunku do logo.

Dopuszczalne tła



Dopuszczalne tła

Tło powinno być zawsze kontrastowe w stosunku do logo.

Kolorystyka logo

Postawowe warianty kolorystyczne występujęce w logo oraz w tle.

C−100  M−84  Y−11  K−1
R−31  G−61  B−135
# 1F3D87

C−70  M−16  Y−0  K−0
R−57  G−168  B−224
# 39A8E0

C−62  M−52  Y−50  K−48
R−78  G−77  B−77
# 4E4D4D

C−100  M−92  Y−45  K−56
R−25  G−29  B−55
# 191D37

Kolorystyka logo



Warianty kolorystyczne

Wersja achromatyczna

Wersja monochromatyczna

Warianty kolorystyczne



Minimalne rozmiary i skalowanie

Logo nie może występować w mniejszych rozmiarach niż 2,5 mm wysokości. 
W przeciwnym razie straci na czytelności.

Skalowanie powinno się odbywać zawsze proporcjonalnie do znaku wyjściowego.

2,5 mm

Minimalne rozmiary i skalowanie



Typografia

PL-BY-UA
2014-2020

Montserrat Regular

- w logotypie,
- nagłówkach,
- tytułach,
- wyróżnienie zdania 
  na początku tekstu

Information O�icer
piotr.skarga@cpe.gov.pl

Cross-border 
Cooperation 
Programme

Source Sans Pro
Regular

- główny tekst informacyjny,
- prezentacje Power Point,
- tekst opisowy

Source Sans Pro
Light

- dane adresowe na wizytówce,
- teczce,
- segregatorze,
- podpisywanie zdjęć, tabel itp

Typografia



Niedopuszczalne modyfikacje

Dodawanie elementów w polu ochronnym

Zmiana proporcji przy skalowaniu

Dodanie cienia

Zmiana kolorystyki

Użycie innego fonta

Niewłaściwe tło. 
Powinno być kontrastowe i w miarę 
jednobarwne, by nie zatracić czytelności

PL-BY-UA
2014-2020

Niedopuszczalne modyfikacje



Zestawienia znaków

Zestawienia znaków

Funded by 
the European Union

Flagi Unii Europejskiej  i pozostałych krajów oraz pozostałe logotypy 
powinny zawsze być tej samej wysokości w stosunku do logo PBU.

Funded by 
the European Union



Project by Maju 
Natalia Majewska

Zestawienia znaków

Financed by 
the European Union

Flagi Unii Europejskiej  i pozostałych krajów oraz pozostałe logotypy 
powinny zawsze być tej samej wysokości w stosunku do logo PBU.


