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Wersja podstawowa logo
Базова версія логотипа



Konstrukcja logo

Pole podstawowe 

Основне поле позначає подвійний модуль захисного поля.

1 модуль

1 модуль 1 модуль  модуль

Дизайн логотипа

Основне поле



Pole ochronne logo

Додаткові графічні елементи можуть 
бути розміщені тільки за межами 
захисного поля логотипа.

Основне поле



Dopuszczalne tła

Прийнятний фон



Dopuszczalne tła

Фон повинен завжди контрастувати по відношенню до логотипа. 

Прийнятний фон

Dopuszczalne tła

Tło powinno być zawsze kontrastowe w stosunku do logo.



Kolorystyka logo

Основні варіанти кольорів, які можуть з’являтися в логотипі і в фоні.

C− 00  M−84  Y−   K−
R−3   G−6   B− 35
# F3D87

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
# 9 D37

Колір логотипа



Warianty kolorystyczne

Ахроматична версія

Монохромна версія

Варіанти кольорів



Мінімальні розміри і масштабування 

Логотип не може бути меншим ніж 2,5 мм по висоті. 
В іншому випадку він не буде читабельним.

Масштабування має завжди бути пропорційним до основного варіанту.

2,5 mm

Minimalne rozmiary i skalowanie



Typografia

PL-BY-UA
2014-2020

шрифт Montserrat Regular

- у логотипі,
- у заголовках,
- у назвах,
- при виділенні речення 
   на початку тексту
 

Програма 
транскордонного 

співробітництва 

шрифт 
Source Sans Pro Regular

- головний інформаційний текст,
- презентація в Power Point,
- описовий текст

шрифт 
Source Sans Pro Light

Експерт 
з інформації

piotr.skarga@cpe.gov.pl 
- контактні дані на візитці,
- папки,
- великі папки,
- підписи на фото, табличках

У друкованих виданнях



Niedopuszczalne modyfikacje

Додавання елементів в захисному полі

Зміна пропорцій при масштабуванні

Додавання тіні (затемнення)

Зміна кольору

Використання іншого шрифту

Неприйнятний фон.
Має бути контрастним і одноколірним, 
по можливості, щоб не втратити 
читабельність

 

PL-BY-UA
2014-2020

Неприйнятні зміни



Набори символів

Zestawienia znaków

Прапори Європейського Союзу та інших країн, та інші 
логотипи завжди мають бути однакові по висоті з логотипом PBU.

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.

Funded by 
the European Union

Funded by 
the European Union



Проект Маї
Наталі Маєвської 


