
Instrukcja stosowania elementów 
identyfikacji wizualnej dla projektów 
realizowanych w ramach Programu 
Wieloletniego „Niepodległa”



2

SPIS TREŚCI
I. ZNAK PODSTAWOWY  3

(wszystkie zapisy z rozdziału I dotyczą także znaku uzupełniającego)
1. Pole ochronne  3
2. Kolorystyka  4
3. Występowanie obok innych logotypów  5
4. Niedopuszczalne użycie znaku  6

II. ZNAK UZUPEŁNIAJĄCY  7

III. BELKA  8
1. Budowa belki przeznaczonej na logo  8
2. Stosowanie belki logo w monochromie  9
3. Zestawienie typów projektów i ich oznakowania  10

 3.1. Projekty ogólnopolskie  10
3.2. Projekty regionalne i lokalne  12
3.3. Projekty zagraniczne  15
3.4. Logobiorcy  16

VI. WIZUALIZACJA  17
1. Plakaty  17
2. Ulotka  18
3. Zaproszenie  19
4. Roll – upy  21
5. Inne materiały reklamowe  22



3

I. ZNAK PODSTAWOWY
1. Pole ochronne

minimalna szerokość znaku - 60mm

Wielkość minimalnego obszaru pola ochronnego jest stałą wartością wynikającą z podwójnej 
wielkości litery „n” w pionie i w poziomie.

Pole ochronne znaku w wersji podstawowej definiuje używanie go w otoczeniu innych 
znaków graficznych.
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I. ZNAK PODSTAWOWY
2. Kolorystyka:
dopuszczalne warianty

Pantone Black 6
CMYK 75 68 67 90
RGB 0 0 0 

Pantone 1795
CMYK 2 96 93 0
RGB 225 31 29   

Web #e11f1d
RAL 3028
Oracal ORC 031

Web #000000
RAL 9005
Oracal ORC 070
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I. ZNAK PODSTAWOWY
3. Występowanie obok
innych logotypów
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I. ZNAK PODSTAWOWY
4. Niedopuszczalne użycie znaku

POLSK A
STULECIE ODZYSKANIA
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II. ZNAK UZUPEŁNIAJĄCY
Wersja uproszczona
Wersja uproszczona logo obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości jest sto-
sowana wyłącznie w sytuacjach, w których ze względu na ograniczoną powierzchnię, rodzaj 
nośnika oraz charakter przekazu, nie jest możliwe użycie znaku podstawowego.

minimalna szerokość znaku - 25mm
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III. BELKA
1.Budowa belki przeznaczonej na logo

Miejsce na oznakowanie Projektu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

Obszar dla logo organizatora, 
głównego sponsora, współorganizatorów
i partnera strategicznego.
Należy dbać o zachowanie proporcji 
poszczególnych znaków graficznych.

Obszar dla logo pozostałych patronów.
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III. BELKA
2. Budowa belki logo w monochromie
Dopuszczalne jest użycie belki logo w monochromie jeśli nie zaburza to czytelności 
poszczególnych znaków.



10

III. BELKA
3. Zestawienie typów projektów 
i ich oznakowania
3.1. Projekty ogólnopolskie
Operator: MKiDN

A. Projekty instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego
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III. BELKA
3. Zestawienie typów projektów 
i ich oznakowania
3.1. Projekty ogólnopolskie
Operator: Minister właściwy

B. Projekty innych ministrów
Nie wpisane do WPR:

Wpisane do WPR:
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III. BELKA
3. Zestawienie typów projektów 
i ich oznakowania
3.2. Projekty regionalne i lokalne
Operator: Biuro Programu „Niepodległa”

A. Program dotacyjny „Koalicje dla Niepodległej” dla działań oddolnych

0. Projekty własne BPN
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III. BELKA
3. Zestawienie typów projektów 
i ich oznakowania
3.2. Projekty regionalne i lokalne
Operator: Biuro Programu „Niepodległa”

B. Program dotacyjny „Niepodległa” dla samorządowych instytucji kultury i organizacji 
pozarządowych
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III. BELKA
3. Zestawienie typów projektów 
i ich oznakowania
3.2. Projekty regionalne i lokalne
Operator: wojewodowie

C. Projekty własne wojewodów
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III. BELKA
3. Zestawienie typów projektów 
i ich oznakowania
3.3. Projekty zagraniczne
Operator: Instytut Adama Mickiewicza

B. Program dotacyjny dla działań zagranicznych

A. Program wydarzeń zagranicznych
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III. BELKA
3. Zestawienie typów projektów 
i ich oznakowania
3.4. Logobiorcy
Operator: Biuro Programu „Niepodległa”
oraz Pełnomocnik
Projekty własne partnerów, bez finansowania z WPR
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VI. WIZUALIZACJA
1. Plakaty

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor inc-
ididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
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VI. WIZUALIZACJA
2. Ulotka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. 
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VI. WIZUALIZACJA
3. Zaproszenie
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VI. WIZUALIZACJA
3. Zaproszenie
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VI. WIZUALIZACJA
4. Roll-upy
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VI. WIZUALIZACJA  
5. Inne materiały reklamowe
W przypadku wykorzystania logo na materiałach promocyjnych, dopuszcza się wykorzystanie 
logo w wersji uproszczonej ze względu na ograniczoną powierzchnię zadruku. Konieczne jest 
zachowanie pola ochronnego logotypu.


