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Znak podstawowy 
– wprowadzenie.
Logotyp IPMA Polska składa się z pionowej linii, tekstu 
IPMA Polska i strzałek. Strzałki symbolizują dążenie do 
celu w zarządzaniu projektem – Moving Forward.

Logotyp podstawowy jest stosowany w większości  sytuacji. 
Rekomendowany do publikacji internetowych, 
druku cyfrowego i offsetowego.

IPMA Polska posługuje się zamiennie dwiema 
wersjami logotypu w zależności od sytuacji.

Wersja podstawowa polskojęzyczna:
IPMA Polska jest stosowana w przekazach oraz 
publikacjach polskojęzycznych.

Wersja podstawowa anglojęzyczna: 
IPMA Poland jest stosowana w przekazach 
i publikacjach obcojęzycznych.

I. Logotyp IPMA Polska, wersja podstawowa stosowana w publikacjach i przekazach polskojęzycznych.  

2. Logotyp IPMA Polska, wersja podstawowa anglojęzyczna stosowana w publikacjach i przekazach obcojęzycznych.
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Znak podstawowy 
– pole ochronne, 
wielkość minimalna.
Pole ochronne znaku podstawowego.
Pole ochronne znaku to minimalny obszar jaki musi być 
wolny od jakichkolwiek innych elementów graficznych aby 
zapewnić czytelność i przejrzystość znaku. 
Pole ochronne znaku IPMA Polska jest zawsze równe 
1/3 wysokości linii w logo IPMA Polska.
Pole ochronne znaku IPMA Polska określone jest przez 
wysokość modułu „X”.

Umiejscowienie znaku podstawowego.
Zalecanym położeniem znaku IPMA Polska jest lewy 
górny róg projektu.

Wielkość minimalna znaku podstawowego.
Wielkość minimalna znaku to najmniejszy rozmiar przy 
jakim znak nie traci swojej czytelności i jego odwzoro-
wanie jest optymalne. 

Należy unikać stosowania znaku poniżej jego 
wielkości minimalnej.

Znak należy skalować zawsze 
z zachowaniem proporcji.

I. Pole ochronne znaku podstawowego.

2. Wielkość minimalna znaku podstawowego.
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CZARNY
CMYK: 100% Black
PMS: Process Black
RGB: 0  0  0
NCS: S 9000-N
PANTONE BLACK

CZERWONY
CMYK: 100% Magenta, 100% Yellow
PMS: 485
RGB: 255  0  0
NCS: S 1085 Y- 80 R
PANTONE 186 C

SZARY
CMYK: 60% Black

BIAŁY
RGB: 255 255 255
NCS: W 0300-N

Kolorystyka – 
znak podstawowy
Prawidłowe zastosowanie kolów w znaku IPMA Polska.
Zamieszczone przykłady pokazują dopuszczalne zastoso-
wanie logotypu IPMA Polska.

1. Wersja podstawowa: 
funkcjonuje w większości przypadków na różnych 
rodzjach teł.

2. Wersja podstawowa inwersja:
powinna być stosowana na ciemnym tle. 

W powyższych przypadkach należy 
pamiętać że strzałki są zawsze czerwone.

3. Wersja monochromatyczna: 
Wersja monochromatyczna znaku jest dedykowana 
do druku czarno-białego. W tej wersji strzałki logo-
typu są rasteryzowane do 60% czarnego koloru. 
Obowiązują te same zasady stosowania co dla logo 
podstawowego, takie samo pole ochronne i wielkość 
minimalna. Kolorystyka –tabela kolorów znaku podstawowego IPMA Polska

werjsa podstawowa  wersja podstawowa inwersja wersja podstawowa monochromatyczna
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CZARNY
CMYK: 100% Black
PMS: Process Black
RGB: 0  0  0
NCS: S 9000-N
PANTONE BLACK

BIAŁY
RGB: 255 255 255
NCS: W 0300-N

Kolorystyka 
– wersja achromatyczna
Zastosowanie znaku achromatycznego.
Wersja achromatyczna znaku służy do wykorzystania w 
technikach grawerskich, pieczęciach, faksach i wszędzie 
tam gdzie niemożliwe jest zastosowanie podstawowej lub 
monochromatycznej wersji znaku. Obowiązują te same 
zasady stosowania co dla logotypu podstawowego, takie 
samo pole ochronne i wielkość minimalna.

wersja pozytywowa wersja negatywowa

Kolorystyka –tabela kolorów znaku achromatycznego IPMA POLSKA
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Kolorystyka - rekomendowane kolory pola
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Kolorystyka – rekomendowane kolory pola

Rekomendowane kolory pola. 
Na podłożu kolorowym, szczególnie w barwach zbliżonych do tych w logotypie, dla zachowania czytelności zaleca się stosowanie 
wersji uproszczonej znaku lub wersji monochromatycznych i achromatycznych.
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KONFERENCJA

Nieprawidłowe 
zastosowanie 
znaku – przykłady.
Przykłady niewłaściwego zastosowania znaku.
Logotyp IPMA polska nie może być zmieniany w żaden 
sposób. Nie wolno używać pojedynczych elementów 
wchodzących w skład znaku oraz dodawać do logotypu 
żadnych dodatkowych informacji.

Logotyp nie może być umieszczany na powierzchniach 
zaburzających w jakikolwiek sposób jego czytelność. 
Nie należy umieszczać logotypu na tłach o 
skomplikowanej grafice, które mogą z nim kolidować.

Nie wolno stosować kolorów
innych niż zaprojektowane.

Nie wolno stosować czcionek
innych niż zaprojektowane.

Nie wolno zmieniać kształtu logo
poprzez ściąganie/rozciąganie.

Nie wolno zmieniać proporcji
elementów znaku.

Nie wolno umieszczać elementów
dodatkowych w polu ochronnym logo.
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Logo IPMA Polska 
– znak dodatkowy.
Wprowadzenie.
Znak dodatkowy zaprojektowany jest przede wszystkim do 
oznakowania długich i wąskich nośników gdy nie zachodzi 
podejrzenie, że brak pełnej nazwy nie utrudni identyfikacji 
znaku IPMA Polska.

Wszystkie zasady opisujące korzystanie z logotypu 
podstawowego dotyczą także znaku dodatkowego. Inne są 
jedynie pole ochronne i wielkość minimalna znaku.

IPMA Polska posługuje się zamiennie dwiema wersjami 
logo w zależności od sutuacji.

 Wersja podstawowa polskojęzyczna:
 IPMA Polska — stosowana w przekazach oraz
 publikacjach polskojęzycznych.

 Wersja podstawowa anglojęzyczna:
 IPMA Poland  — stosowana w przekazach i 
 publikacjach obcojęzycznych.

I. Logotyp IPMA Polska – znak dodatkowy

2. Logo IPMA Poland – znak dodatkowy wersja obcojęzyczna
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Logo IPMA Polska 
– znak dodatkowy.
Pole ochronne znaku dodatkowego.
Pole ochronne znaku to minimalny obszar jaki musi być 
wolny od jakichkolwiek innych elementów graficznych aby 
zapewnić czytelność i przejrzystość znaku. Pole ochronne 
znaku dodatkowego określone jest przez wysokość 
modułu „X”, który zawsze jest równy wysokości liter IPMA w logo.

Umiejscowienie znaku podstawowego.
Zalecanym położeniem znaku IPMA Polska jest lewy 
górny róg projektu.

Minimalna wielkość znaku dodatkowego.
Wielkość minimalna znaku to najmniejszy rozmiar przy 
jakim znak nie traci swojej czytelności i przy której jego 
odwzorowanie jest optymalne. Należy unikać stosowania 
znaku poniżej jego wielkości minimalnej.

I. Pole ochronne znaku podstawowego, oraz wielkość minimalna znaku podstawowego

Moduł „X” jest równy wysokości liter IPMA w logo

Należy unikać stosowania znaku poniżej jego wielkości minimalnej.
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Typografia 
–krój liternictwa
Przykłady zastosowania.
Hermes PL jest podstawowym krojem pisma dla wszystkich 
publikacji IPMA Polska. Aby zachować spójność i jednoli-
tość graficzną identyfikacji zaleca się stosowanie 
wskazanego kroju pisma. W korespondencji bieżącej lub 
dla dokumentów elektronicznych, gdzie odbiorca nie ma 
zainstalowanej czcionki Hermes PL, należy zastosować 
Arial, Tahoma lub Times new Roman.

Hermes Light – powinna być zawsze stosowana jako 
czcionka przewodnia dla nagłówków i treści.

Hermes Regular – należy stosować dla mniejszych 
podpozycji oraz dla podkreślenia słowa bądź frazy. 
Hermes jest dostępny w sprzedaży na www.fontbureau.com

Typografia nie może być skondensowana, 
rozciągana lub zniekształacana w jakikolwiek 
sposób.

Hermes PL 
Thin
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvxyzźż
1234567890!?%$

Towards being a global 

brand identity

Lorem ipsum dolor sit amet, consect-

etuer adipiscing elit. Cras at eros sed 

nulla malesuada luctus.  Ut id lacus eu 

quam cursus rutrum. Nullam sit amet.

Lorem ipsum dolor

Donec viverra placerat odio. Aliquam 

faucibus nisi eget ligula. Nullam odio 

libero, hendrerit a, accumsan sit amet, 

hendrerit ut, sem. Donec mollis enim. In 

i ec vehiculaat

gravida dui purus ut eros. Nunc eu erat. 

Proin sit amet turpis. Lorem ipsum dolor 

sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

Cras at eros sed nulla malesuada luctus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Cras at eros 

sed nulla malesuada luctus. Nulla iaculis tincidunt velit. Integer ornare 

bibendum metus. In ullamcorper. Donec cursus felis nec lacus.

Setting the goal for 2008

Hermes Regular
6/8 pts

Headline
Hermes Thin
34/38 pts

Lead
Hermes Thin
11/14 pts

Body copy
Hermes Thin
9/12 pts

Subheading
Hermes regular
10/14 pts

Hermes PL 
Regular
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvxyzźż
1234567890!?%$
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IPMA Polska znak certyfikacji
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Moduł „X” jest równy wysokości liter IPMA w logo

15mm

Należy unikać stosowania znaku poniżej 
jego wielkości minimalnej.

CZARNY
CMYK: 100% Black
PMS: Process Black
RGB: 0  0  0
NCS: S 9000-N
PANTONE BLACK

SREBRNY
Grayscale

Logotyp 
– IPMA PL CERTYFIKACJA
Znak IPMA PL CERTYFIKACJA zaprojektowany jest dla 
Biura Certyfikacji IPMA Polska w celu oznakowania materiałów 
i nośników certyfikacyjnych. Logotyp posiada jedną wersję 
kolorystyczną, przeznaczoną do umieszczania zarówno na 
jasnych i ciemnych polach. Rekomendowane kolory tła to
biały i czarny. 

Pole ochronne znaku – pole ochronne znaku to minimalny 
obszar jaki musi być wolny od jakichkolwiek innych elementów 
graficznych aby zapewnić czytelność i przejrzystość znaku.
Pole ochronne znaku dodatkowego jest określone przez
wysokość modułu „X”.

Minimalna wielkość znaku – Wielkości minimalna znaku to 
najmniejszy rozmiar przy jakim znak nie traci swojej czytelności 
i przy której jego odwzorowanie jest optymalne. Należy unikać 
stosowania znaku poniżej jego wielkości minimalnej.
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Akcydensy

 księga logotypu IPMA Polska  I 15



Akcydensy - wizytówki
Format: 90x50 mm
Papier: kreda mat, 300 g/m²
Kolorystyka: czarny: 100% black; 
 czerwony: 100% Magenta, 100% Yellow;
 szary: 10% black
Czcionka: Hermes Pl Thin, HermesPL Regular

wizytówka Biuro SPMP

wizytówka Biuro Certyfikacji SPMP

wizytówka osobista
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Akcydensy 
– papier firmowy
(Projekt w skali 1:2)

Format: 210x297 mm
Papier: offsetowy, biały, gładki, 80 g/m²
Kolorystyka:  czarny:  100% black
 czerwony: 100% Magenta, 100% Yellow
 szary:  10% black
Czcionka:  Hermes Pl Thin, HermesPL Regular
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