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Logo cz–pl Pole ochronne 5

W przypadku użycia  logo na wielobarwnym tle lub tle, które źle 
kontrastuje z logo (nie ma wyraźnego kontrastu) nieodłącznym 
elementem znaku we wszystkich formatach danych oraz 
wersjach jest białe pole (podkład) w kształcie prostokta, które 
oddziela rysunek logotypu od tła a zarazem stanowi obszar 
ochronny, w którym nie może pojawić się żadna obca forma, 
zarówno graficzna, jak i tekstowa. Wartość Logo CZ-PL w wersji 
podstawowej składa się z części graficznej i tekstowej. Wartość x 
jest jedną czwartąmwysokości kolorowych wielokątów.



W tym przypadku nie jest konieczne użycie 
białego pola (podkładu), ponieważ tło jest 
jednobarwne i jednocześnie odróżnia się 
wyraźnie od loga, zapewniając czytelność.

Logo cz–pl Umiejscowienie

Najmniejsza możliwa do zastosowania wielkość tej 
wersji znaku ma prostokątne pole (podkład) o wy-
sokości 10 mm i to wyłącznie przy założeniu ideal-
nego druku offsetowego. W przypadku sitodruku, 
grawerowania itp. należy każdorazowo rozważyć, 
czy technologia zastosowania znaku jest odpowied-
nia ze względu na jego wielkość, zapewniając czytel-
ność drobnego tekstu.

W przypadku wersji cyfrowej (do wyświetlania na 
ekranie) minimalna wysokość prostokąta wynosi 
50 pikseli (punktów obrazowych).

10 mm 50 px

Zwykła wielkość logotypu umieszczonego 
na formacie A4 ma 15 mm wysokości.

Pionowe wyrównanie logo do lewej 
z wierszem tekstu.

Znaku nie można w żaden sposób korygować 
zmieniając cechy wektorów (wypełnienie, 
linie rysowania) i/lub stosując efekty (cień, 3D, 
przeźroczystość, przenikanie itd.).

dowolne tło (zdjęcie)

15 mm

Błędne proporcje znaku. Umieszczając logo na 
dokumentach należy każdorazowo bezwzględnie 
zachować określony stosunek szerokości do 
długości. 
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Logo w swojej podstawowej dwukolorowej wersji 

pl.

 logo_cz_pl_cmyk.ai, –.eps, –.pdf

  logo_cz_pl_pantone.ai, –.eps

 

logo_cz_pl_rgb.ai, –.eps, –.pdf, –.png
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Logo Kolory Niebieski



 
 

Logo Kolory



Logo 

 logo_cz_pl_monochrom.ai, –.eps, –.pdf



Możliwa sytuacja: druk offsetowy przy 
wykorzystaniu jednego bezpośredniego koloru 
(niebieskiego Pantone Reflex Blue, czarnego). Znak 
jest każdorazowo drukowany przy wykorzystaniu 
100% koloru.

Najmniejsza możliwa do zastosowania 
wielkość znaku ma pole prostokąta 
(podkładu) o wysokości 10 mm.

10 mm

12

dowolne tło (zdjęcie)

Logo cz–pl Wersja monochromatyczna Umiejscowienie

Biały prostokąt jest każdorazowo 
elementem loga w przypadku kiedy 
oddziela go od kolorowego lub 
niekontrastowego tła, zapewniając 
jego czytelność.



Podstawowe logo 

umiejscowieniem i proporcjami.

logo_cz_pl_eu_cmyk.ai, –.eps, –.pdf

logo_cz_pl_eu_rgb.ai, –.eps, –.pdf, –.png

Logo Opis

Podstawowe logo 

umiejscowieniem i proporcjami.

logo_cz_pl_eu_cmyk.ai, –.eps, –.pdf

logo_cz_pl_eu_rgb.ai, –.eps, –.pdf, –.png

Logo Opis

Zalecane jest umieszczenie obok siebie, ale 
dopuszczalny jest również inny układ np. pod 
sobą lub oddzielnie (np. na koszulce dopuszczalne 
jest umieszczenia logo UE na jednym rękawie 
a na drugim logo Programu).



W przypadku użycia  logo na wielobarwnym tle 
lub tle, które źle kontrastuje z logo (nie ma 
wyraźnego kontrastu) nieodłącznym elementem 
znaku we wszystkich formatach danych oraz 
wersjach jest białe pole (podkład) w kształcie 
prostokta, które oddziela rysunek logotypu od tła 
a zarazem stanowi obszar ochronny, w którym 
nie może pojawić się żadna obca forma, zarówno 
graficzna, jak i tekstowa. Wartość Logo CZ-PL w 
wersji podstawowej składa się z części graficznej i 
tekstowej. Wartość x jest jedną 
czwartąmwysokości kolorowych wielokątów.
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Logo cz–pl + eU Pole ochronne
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Logo cz–pl + eU Wersja monochromatyczna Umiejscowienie

Możliwa sytuacja: druk offsetowy przy zastosowaniu 
jednego bezpośredniego koloru (czarnego lub 
niebieskiego Pantone Reflex Blue).

Najmniejsza możliwa do zastosowania 
wielkość znaku ma pole prostokąta 
(podkładu) o wysokości 10 mm.

10 mm

dowolne tło (zdjęcie)

Biały prostokąt jest każdorazowo 
elementem loga w przypadku kiedy  
oddziela go od kolorowego lub 
niekontrastowego tła, zapewniając 
jego czytelność.



Logo – mini Opis

Podstawowe Logo –

tekstem . Oba 

logo_cz_pl_eu_mini_cmyk.ai, –.eps, –.pdf
logo_cz_pl_eu_mini_pantone.ai, –.eps, –.pdf

logo_cz_pl_eu_mini_rgb.ai, –.eps, –.pdf, –.png

Logo – mini Opis

Podstawowe Logo –

tekstem . Oba 

logo_cz_pl_eu_mini_cmyk.ai, –.eps, –.pdf
logo_cz_pl_eu_mini_pantone.ai, –.eps, –.pdf

logo_cz_pl_eu_mini_rgb.ai, –.eps, –.pdf, –.png

Zalecane jest umieszczenie obok siebie, ale 
dopuszczalny jest również inny układ np. pod 
sobą lub oddzielnie.



W przypadku użycia  logo na wielobarwnym tle lub tle, które źle 
kontrastuje z logo (nie ma wyraźnego kontrastu) nieodłącznym 
elementem znaku we wszystkich formatach danych oraz wersjach 
jest białe pole (podkład) w kształcie prostokta, które oddziela 
rysunek logotypu od tła a zarazem stanowi obszar ochronny, w 
którym nie może pojawić się żadna obca forma, zarówno graficzna, 
jak i tekstowa. Wartość Logo CZ-PL w wersji podstawowej składa 
się z części graficznej i tekstowej. Wartość x jest jedną 
czwartąmwysokości kolorowych wielokątów.

21Logo cz–pl + eU mini Pole ochronne
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22Logo cz–pl + eU mini Umiejscowienie

dowolne tło (zdjęcie)Najmniejsza możliwa do zastosowania wielkość 
tej wersji znaku ma prostokątne pole o wysokości 
15 mm i to wyłącznie przy założeniu idealnego dru-
ku offsetowego. W przypadku sitodruku, grawero-
wania itp. należy każdorazowo rozważyć, czy tech-
nologia zastosowania znaku jest odpowiednia ze 
względu na jego wielkość, zapewniając czytelność 
drobnego tekstu.

W przypadku wersji cyfrowej (do wyświetlania na 
ekranie) minimalna wysokość prostokąta wynosi 
80 pikseli (punktów obrazowych).

15 mm 80 px

Błędne umiejscowienie logo bez 
białego prostokątnego pola (podkładu) 
na kolorowym tle.



Logo mini

Logo 

pl. Znak 

 



logo_cz_pl_eu_mini_monochrom.ai, –.eps, –.pdf

Logo mini



Biały prostokąt jest każdorazowo 
elementem loga w przypadku kiedy  
oddziela go od kolorowego lub 
niekontrastowego tła, zapewniając 
jego czytelność.

Możliwa sytuacja: druk offsetowy przy wykorzysta-
niu jednego bezpośredniego koloru (czarnego lub 
niebieskiego Pantone Reflex Blue). Kształt i propor-
cje poszczególnych części logo są tożsame z wersją 
kolorową.

 

Najmniejsza możliwa do zastosowania wielkość tej 
wersji znaku ma prostokątne pole (podkład) o wy-
sokości 15 mm i to wyłącznie przy założeniu ideal-
nego druku offsetowego. W przypadku sitodruku, 
grawerowania itp. należy każdorazowo rozważyć, 
czy technologia zastosowania znaku jest odpowied-
nia ze względu na jego wielkość, zapewniając czytel-
ność drobnego tekstu.

15 mm

dowolne tło (zdjęcie)

Logo cz–pl + eU mini Wersja monochromatyczna Umiejscowienie
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i licencja na jej stosowanie jest elementem systemu 
operacyjnego Windows. 
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28Aplikacja logo na przedmiotach promocyjnych

Przykład podzielonego logotypu 
do wykorzystania na przedmiotach 
promocyjnych



29Aplikacja logo na przedmiotach promocyjnych

Przykład podzielonego logotypu 
do wykorzystania na przedmiotach 
promocyjnych
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