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KONCEPCJA GRAFICZNA ZNAKU

W trakcie pracy nad znakiem „POLSKA-ROSJA Program 

Współpracy Transgranicznej 2014-2020” założono 
wykreowanie zwartej, czystej, aczkolwiek dynamicznej formy. 

Zaprojektowany znak kształtują dwie flagi połączone niejako 
wspólnym mianownikiem - czerwoną barwą dominującą 
w dolnych polach flag obydwu narodów, podczas gdy biel 
górnego pola zakreślają czarne klamry. 

Zestawione barwy obu sąsiadujących krajów, stwarzają zatem 
wrażenie spójności i w pewnym sensie nierozerwalności więzi. 
Dynamiczna forma, mogąca nasuwać skojarzenia z banderami 
rozwijanymi przez podmuch morskiego wiatru, symbolizuje 
dynamikę wspólnego działania.

2014–2020

Cross-border

Cooperation Programme

POLAND – RUSSIA
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2014–2020

Cross-border

Cooperation Programme

POLAND – RUSSIA

forma podstawowa ZNAKU

Znak „POLSKA-ROSJA Program Współpracy Transgranicznej 

2014-2020” złożony jest z trzech barw, nie posiada 
skomplikowanych przejść tonalnych czy przeźroczystości, dzięki 
czemu jego prosta forma umożliwia odwzorowanie barwne 
w jednolitej wizualnie koncepcji.
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formy uzupełniające znaku

forma uzupełniająca 
pionowa

forma uzupełniająca
pozioma

W zależności od potrzeb, np. gdy zachodzi wskazanie 
zastosowania znaku uzupełniającego z powodu ograniczoności 
pola zadruku, bądź dla poprawności wizualnej koncepcji 
graficznej, przewidziano możliwość wykorzystania wersji 
pionowej znaku oraz alternatywną wersję poziomą.

2014–2020

Cross-border
Cooperation Programme

POLAND – RUSSIA
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Programme
is co-financed
by the European Union

Programme is co-financed
by the european union and the russian federation

2014–2020

Cross-border
Cooperation Programme

POLAND – RUSSIA

Powyższe zestawienie przedstawia polecaną formę znaku 
w relacji z flagą UE oraz wersję z zestawieniami flagi Unii 
Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. 

Logo w zestawieniu z  flagą rosyjską oraz informacją 
o współfinansowaniu ze środków Federacji Rosyjskiej 
może być wykorzystywane wyłącznie na terytorium Federacji 
Rosyjskiej.

Zestawienie ZNAKU 
z flagami UE i federacji Rosyjskiej
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Powyższe schematy prezentują sposób zestawienia z flagą 
Unii Europejskiej. Ważne jest, aby zachować te same wysokości 
znaków, niezależnie od zastosowania formy podstawowej lub 
jednej z form uzupełniających logotypu „POLSKA-ROSJA 
Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020”, jak 
również od rodzaju materiałów, na którym takie zestawienie 
powinno się pojawić.

programme
is co-financed by
the european union

2014–2020
Cross-border Cooperation Programme
POLAND – RUSSIA programme

is co-financed by
the european union

Powyżej znajduje się schemat proporcji znaku w zestawieniach 
względem flagi Unii Europejskiej i flagi Federacji Rosyjskiej. 

Logo w zestawieniu z flagą rosyjską oraz informacją 
o współfinansowaniu ze środków Federacji Rosyjskiej 
może być wykorzystywane wyłącznie na terytorium Federacji 
Rosyjskiej.

Programme is co-financed
by the european union and the russian federation

2014–2020

Cross-border
Cooperation Programme

POLAND – RUSSIA

0,8 h

1 h

1 h
0,4 h

0,4 h

0,4 h
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Budowę znaku wyznacza moduł konstrukcyjny “a”.
Proporcje znaku zamykają się w stosunku 9:7.
Ułożenie typografii względem znaku określono na dystansie 
o wartości 2,3 szerokości „a”

Budowa i proporcje ZNAKU

18a2,3a

6,7a
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Powyższy schemat prezentuje budowę logotypu w oparciu 
o siatkę modułową, gdzie modułem wzorcowym jest kwadrat 
o boku „a”.

siatka modułowa
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Modułem konstrukcyjnym wyznaczającym pola znaku jest
kwadrat o boku równym „a” (1/7 wysokości znaku).
Pole podstawowe określa minimalny obszar powierzchni
dla znaku, przy zachowaniu której znak pozostanie widoczny.

pole podstawowe ZNAKU
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pole ochronne znaku

Pole ochronne zakreśla obszar, w którym, dla zachowania pełnej 
czytelności i rozpoznawalności znaku, nie powinny
znajdować się żadne obce formy zarówno graficzne, jak 
i tekstowe.
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Kolorystyka znaku w formie została opisana w oparciu
o paletę CMYK, RGB i PANTONE, na podstawie standardów 
flag narodowych Polski i Rosji.

Wszystkie elementy są wypełnione jednolicie wskazanymi 
barwami.

W przypadku reprodukcji w innych technikach, należy
zachować kolory jak najbardziej zbliżone do kolorów CMYK.

C:10   M:96   Y:71   K:0

R:212  G:33  B:61

199C

C:100   M:80   Y:0   K:0

R:0  G:57  B:166

293C

R:43  G:42  B:41

PROCESS BLACK

kolorystyka ZNAKU

CMYK

RGB

PANTONE

C:0   M:0   Y:0   K:100
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Wersje mono- i achromatyczne znaku należy stosować 
wyłącznie w wypadkach zawężonej możliwości technologicznej 
odzwierciedlania znaku barwnego.

C:0   M:0   Y:0   K:100C:0   M:0   Y:0   K:90C:0   M:0   Y:0   K:70

Warianty mono- i Achromatyczne

Wariant 
monochromatyczny

Wariant 
achromatyczny
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Zestawienie ZNAKU z flagą UE
- Wariant monochromatyczny

Programme
is co-financed
by the European Union
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Wersje mono- i achromatyczne znaku należy stosować 
wyłącznie w wypadkach zawężonej możliwości technologicznej 
odzwierciedlania znaku barwnego.

Zestawienie ZNAKU z flagą UE
- Wariant Achromatyczny

Programme
is co-financed
by the European Union
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Tło ZNAKU

Ze względu na wykorzystany do budowy znaku biały kolor tła
zaleca się stosowanie znaku wyłącznie na białym podlewie 
- jeżeli zachodzi taka sposobność - najlepiej z zachowaniem pola 
ochronnego.

Programme

is co-financed

by the European Union

Programme

is co-financed

by the European Union

16

Programme is co-financed
by the european union and the russian federation

2014–2020

Cross-border
Cooperation Programme

POLAND – RUSSIA
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Programme

is co-financed

by the European Union

Nie zaleca się stosowania znaku na tłach innych niż białe 
ze względu na zachowanie czytelności i pełnej symboliki.

Programme

is co-financed

by the European Union

niedopuszczalne tła znaku

17

Programme is co-financed
by the european union and the russian federation

2014–2020

Cross-border
Cooperation Programme

POLAND – RUSSIA



18

Skalowanie powinno się odbywać przy starannym zachowaniu 
proporcji znaku.

skalowanie ZNAKU
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niedopuszczalne 
modyfikacje ZNAKU

Zabronione jest stosowanie znaku przy zaburzonych 
proporcjach po rozciągnięciu lub zwężeniu znaku.
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minimalna wielkość znaku

Minimalną wysokość zastosowanego znaku przy zachowaniu 
czytelności (zachodzi tu również potrzeba bardzo dobrej jakości 
technologicznej odwzorowania) projektant określił dla znaku 
podstawowego jako 7 mm wysokości oraz dla poziomych znaku 
uzupełniającego na 5 mm wysokości.

7 mm

5 mm
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Zestawienia znaków

Programme
is co-financed
by the European Union

Programme
is co-financed
by the European Union

Programme
is co-financed
by the European Union
and the russian federation

Programme
is co-financed
by the European Union

Powyżej zaprezentowano przykładowe pozycjonowanie znaków: 
zestawienia oraz pozycjonowania znaku „POLSKA-ROSJA 
Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020”
z innymi logotypami, flagami oraz przykładowymi herbami.
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W znaku wykorzystano licencjonowany font „Novecento Wide” 
autorstwa Jana Tonellato

W publikacjach proponowane jest zastosowanie fontu „Lato” 
autorstwa Łukasza Dziedzica lub popularnego fontu Arial.

typografia

NOVECENTO wide bold

LATO BOLD

LATO BLACK

LATO REGULAR

NOVECENTO wide medium

POLAND - RUSSIA

Cross-border Cooperation Programme

AaĄąBbCcĆćDdEeĘęFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnŃńOoÓóPpRrSsŚśTtUuWwXxYyZzŻżŹź

AaĄąBbCcĆćDdEeĘęFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnŃńOoÓóPpRrSsŚśTtUuWwXxYyZzŻżŹź

AaĄąBbCcĆćDdEeĘęFfGgHhIiJjKkLlŁŁMmNnŃńOoÓóPpRrSsŚśTtUuWwXxYyZzŻżŹź
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PAPIER FIRMOWY

10 mm

27 mm

8 mm

10 mm

przykładowe materiały informacyjne
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KOPERTA FIRMOWA

6 mm

9 mm

12 mm

przykładowe materiały informacyjne
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KOPERTA FIRMOWA wizytówka

3 mm

3,8 mm

przykładowe materiały informacyjne
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SZABLON PREZENTACJI POWER POINT

przykładowe materiały informacyjne
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TECZKA A4

przykładowe materiały informacyjne
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BLOCzek DO NOTATEK

6 mm

6 mm

przykładowe materiały informacyjne
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NADRUK NA DŁUGOPISACH I OŁÓWKACHBLOCzek DO NOTATEK

przykładowe materiały informacyjne
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PUBLIKACJA WIELOSTRONNICOWA A4
. OKŁADKA
. LAYOUT

przykładowe materiały informacyjne
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ULOTKA 39,5 X 20,5 CM

przykładowe materiały informacyjne
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ROLL UP

przykładowe materiały informacyjne
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ŚCIANKA PROMOCYJNAROLL UP

przykładowe materiały informacyjne
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TABLICA INFORMUJĄCA
O DOFINANSOWANIU Z PROGRAMU
. 100 X 70 CM
. 70 X100 CM

przykładowe materiały informacyjne

TABLICA PAMIĄTKOWA
. 70 X 100 CM
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KASETON 450 X 65,5 CM

przykładowe materiały informacyjne

TABLICA PAMIĄTKOWA
. 70 X 100 CM




