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Podstawowe i zamienne

O ile jest to możliwe, wszelkie materiały i komunikaty nt. programu powinny być tworzone  
z użyciem logo Podstawowego. W sytuacjach, w których logo Podstawowe nie może być zastosowane  

(np. nie komponuje się), należy używać logo Zamiennego. Dozwolone jest również użycie Wordmarku  
- czyli nazwy programu bez symbolu. Wordmark jest unikatową sygnaturą typograficzną  

i nie może być zastąpiony przez standardową czcionkę.
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Budowa
i pole ochronne
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Budowa
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Wielkości minimalne

minimum size

40 mm

24 mm

Eastern Partnership
police cooperation
programm e

40 mm

24 mm

Eastern Partnership
police cooperation
programm e
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Wykorzystanie na tłach

Logo nie może być umieszczone na tle, które zmniejsza jego czytelność lub z nim konkuruje.
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Pozycjonowanie logo

Uwaga: zgodnie z “Korzystanie z emblematu UE w ramach programów UE.  
Wytyczne dla beneficjentów i innych stron trzecich“ godło UE  

powinno być używane w połączeniu z nazwą lub logo programu.

Funded by  
the European Union

Funded by  
the European Union

15 mm 15 mm

15 mm 15 mm

15 15

15 15
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Kolorystyka

Nie mogą być stosowane żadne inne kolory niż wymienione poniżej.

Pantone  Process Black
CMYK: 0/0/0/100
RGB: 0/0/0

Pantone  Process Cyan
CMYK: 100/0/0/0
RGB: 0/159/223

Pantone 3005
Coated CMYK: 100/31/0/0
Uncoated CMYK: 99/22/0/1
RGB: 0/119/200
RAL: 5015
Oracal: 505
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Kolorystyka

Użycie gradientu.

Pantone
3005

28% Pantone
Process
Cyan
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Wzór - motyw

Dozwolone jest użycie multiplikacji elementów symbolu w materiałach promocyjnych.
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Kroje podstawowe

Kroje Podstawowe muszą być używane na wszystkich materiałach drukowanych i jeśli jest to możliwe, 
również na stronie internetowej i w komunikacji online. Kroje Zamienne powinny być stosowane  

w sytuacjach, gdy kroje Podstawowe są niedostępne lub się nie komponują.

Myriad Pro Condensed

AaBbCc12
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
scing elit. Morbi luctus varius malesuada. Fusce 
venenatis ultricies feugiat. Nam vitae placerat 
urna. In eget elit dui. Donec rhoncus hendrerit 
metus, ut venenatis quam ultrices non. Quisque 
lectus mauris, accumsan a convallis a, varius vitae 
odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad 
litora torquent per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos.

Myriad Pro Condensed Italic

AaBbCc12
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Morbi luctus varius malesuada. Fusce venenatis 
ultricies feugiat. Nam vitae placerat urna. In 
eget elit dui. Donec rhoncus hendrerit metus, 
ut venenatis quam ultrices non. Quisque lectus 
mauris, accumsan a convallis a, varius vitae odio. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Myriad Pro Bold Condensed

AaBbCc2
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Kroje zamienne

Arial Narrow

AaBbCc12
Lorem ip-
sum dolor sit 
amet, con-
sectetur. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Morbi luctus varius 
malesuada. Fusce venenatis ultricies 
feugiat. Nam vitae placerat urna. In eget 
elit dui. Donec rhoncus hendrerit metus, 
ut venenatis quam ultrices non. Quisque 
lectus mauris, accumsan a convallis a, 
varius vitae odio. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Class aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos.

Arial Italic

AaBbCc12
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Morbi 
luctus varius malesuada. Fusce 
venenatis ultricies feugiat. Nam 
vitae placerat urna. In eget elit dui. 
Donec rhoncus hendrerit metus, 
ut venenatis quam ultrices non. 

Arial Bold

AaBbCc


