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Załącznik nr 3. Identyfikacja wizualna 

Wersja skrócona 

Założenia 
Kluczowym założeniem identyfikacji wizualnej Fundacji jest dostępność, rozumiana jako sposób 

aranżacji elementów tekstowych i graficznych ułatwiający w maksymalnym stopniu odbiór 

projektowanych materiałów przez osoby niepełnosprawne (w przypadku materiałów drukowanych 

oraz mediów elektronicznych chodzi przede wszystkim o osoby z dysfunkcjami wzroku). 

Typografia 

Nazwa 

W materiałach identyfikacyjnych nazwa Fundacji powinna być wykonana z wykorzystaniem fontu 

Ubuntu Medium. Rozmiar fontu powinien być dobrany stosownie do nośnika, na którym 

umieszczona jest nazwa Fundacji i powinien umożliwiać swobodne odczytanie nazwy. 

Nagłówki 

Nagłówki, tytuły i inne kluczowe elementy tekstowe (w tym nazwy oddziałów) powinny być 

wykonane z wykorzystaniem czcionki Ubuntu (Medium lub Regular). W przypadku braku możliwości 

zastosowania fontu Ubuntu dopuszczalne jest wykorzystanie Trebuchet MS (ogólnodostępna na 

platformach MS Windows), z zachowaniem pozostałych zasad odnoszących się do typografii nazwy 

Fundacji. 

Tekst podstawowy 

Do pisania treści dokumentów w programach biurowych należy w miarę możliwości stosować font 

Calibri (dostępny w nowych wersjach Windows i MS Office). 

Elementy graficzne 
Podstawowymi elementami graficznymi używanymi w identyfikacji wizualnej Fundacji są prostokąty 

oraz kwadraty w podstawowych barwach Fundacji (podstawowe barwy zostaną opisane poniżej). 

Preferowane proporcje dla prostokątów to 9:1. Sugerowane jest stosowanie ich w miarę możliwości 

w wariantach pionowych1. 

                                                             
1 W przypadku tworzenia grafiki nawiązującej do obecnego wzoru wizytówek sugerowane wymiary elementów 
prostokątnych to 9a:1a, gdzie a = 1/10 średnicy logotypu. 
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Kolorystyka 
Fundacja posługuje się trzema podstawowymi barwami, oraz: bielą, czernią i dwoma odcieniami 

szarości. Wszystkie kolory są opisane za pomocą składowych CMYK (dla druku) oraz 

heksadecymalnym RGB (media elektroniczne). 

Trzy podstawowe kolory 

 C M Y K  RGB 

Bordowy 0 100 100 40  #990000 

Pomarańczowy 0 67 95 0  #FF530D 

Indygo 26 26 0 70  #38384C 

Podstawowe odcienie szarości 

 C M Y K  RGB 

Stalowy 0 0 0 23  #C4C4C4 

Ciemnoszary 0 0 0 63  #5F5F5F 

Biały - - - -  #FFFFFF 

Czarny 0 0 0 100  #000000 

 

Zestawienia barw 

Jak wspomniano wcześniej, priorytetem komunikacji wizualnej jest dostępność. W związku z tym 

istnieje ograniczona możliwość stosowania kombinacji barw Fundacji w elementach tekstowych. 

Podstawowym wymogiem jest zachowanie odpowiedniego kontrastu pomiędzy tłem a tekstem. 

Poniżej znajduje się tabela kontrastów pomiędzy barwami Fundacji (w tym bielą i czernią). 

Dopuszczalne są zestawienia oznaczone w tabeli kolorem zielonym (kontrast powyżej 4,5).  

W sytuacjach wyjątkowych, dopuszcza się stosowanie zestawień oznaczonych kolorem żółtym 

(kontrast powyżej 3,0). 
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Tabela 1 – Kontrasty pomiędzy barwami Fundacji 

 
#990000 #FF530D #38384C #c4c4c4 #5f5f5f #FFFFFF #000000 

#990000 

 

2,75 1,28 5,11 1,39 8,91 2,35 

#FF530D 2,75 

 

3,53 1,85 1,97 3,23 6,49 

#38384C 1,28 3,53 

 

6,55 1,78 11,4 1,83 

#c4c4c4 5,11 1,85 6,55 

 

3,66 1,74 12 

#5f5f5f 1,39 1,97 1,78 3,66 

 

6,38 3,28 

#FFFFFF 8,91 3,23 11,4 1,74 6,38 

 

21 

#000000 2,35 6,49 1,83 12 3,28 21 

  


