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1.          Ogólne założenia
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System identyfikacji wizualnej Centrum Myśli Jana 
Pawła II to kompleksowe rozwiązanie składające się 
z konkretnych form graficznych oraz ogólnych zasad 
projektowania, które mają zapewnić spójny i wyrazisty 
wizerunek instytucji.

Identyfikacja wizualna Centrum opiera się na przejrzystych 
i nowoczesnych zasadach. Jej główne założenia to 
minimalizm i funkcjonalność wykorzystanych form  
i motywów graficznych.

Charakter identyfikacji określa kolorystyka, szerokie 
wykorzystanie typografii, wyważone stosowanie zabiegów 
graficznych oraz elastyczność zapewniająca dużą 
swobodę twórczą w opracowywaniu oprawy wizualnej 
projektów i wydarzeń realizowanych przez Centrum. 

Konsekwentne stosowanie zasad przedstawionych 
na stronach Księgi jest warunkiem podtrzymania 
spójnej komunikacji wizualnej Centrum Myśli Jana Pawła II.

1.    |      Ogólne założenia



2.          Znak
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Podstawową formą identyfikacji wizualnej Centrum Myśli Jana Pawła II jest 
sygnet składający się ze stylizowanej chmurki oraz wpisanej w nią typografii 
JP2. Charakterystyczny daszek w literze „J” ma na celu wyrównanie światła 
całości. Ikona została przygotowana w 3 wersjach: kolorowej, achromatycznej 
oraz kontrze.
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Podstawową wersją znaku jest jego odmiana pozioma, która składa się z sygnetu 
w kształcie kostki oraz dopełniającej typografii. Logotyp został przygotowany  
w 3 odmianach: kolorowej, achromatycznej oraz kontrze.
Znak występuje w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
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Pionowa wersja znaku składa się z sygnetu w kształcie kostki oraz dopełniającej 
typografii ustawionej osiowo. Logotyp został przygotowany w 3 odmianach:  
kolorowej, achromatycznej oraz kontrze. Znak występuje w dwóch wersjach 
językowych: polskiej i angielskiej.
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Wersja znaku z adnotacją Instytucja Kultury m.st. Warszawy składa się  
z sygnetu w kształcie kostki, dopełniającej typografii oraz zapisu. Logotyp 
został przygotowany w 2 wersjach: kolorowej i achromatycznej. 

Wersja ta jest stosowana dla oznaczenia wydarzeń organizowanych w Warszawie 
oraz w dokumentach oficjalnych (papier firmowy, druki wewnętrzne).  
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Pole ochronne dla wszystkich wersji znaków wynosi tyle samo i równa się 
wielkości sygnetu. Pole ochronne powinno być konsekwentnie respektowane, 
ponieważ jego zmniejszenie prowadzi do pogorszenia czytelności logo. 
Jedynym wyjątkiem jest sygnet JP2, którego minimalnym polem ochronnym 
jest 1/2 jego szerokości. Z takim polem ochronnym sygnet znajdzie 
zastosowanie np. na grzbiecie książki.
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Przy użyciu logo na kolorowych podkładach zawsze należy zwracać uwagę 
na czytelność znaku. W przypadku wzorzystego tła, podobnego koloru lub 
detalicznego zdjęcia należy używać znaku w kontrze.
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Znak wodny to monochromatyczny sygnet. Preferowane jest umieszczanie 
znaku wodnego w lewym górnym rogu materiału zdjęciowego. Jeżeli znak 
koliduje z ważnymi obiektami na zdjęciach, możliwe jest umieszczenie go 
w innym miejscu według kolejności preferencji: lewy dolny róg, prawy górny róg.

Stopień przezroczystości sygnetu jest równy 75%. Należy pamiętać, że obszar 
wewnątrz napisu JP2 ma pełną przezroczystość.
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W celu zachowania integralności i czytelności znaku należy wystrzegać 
się jego błędnego stosowania. Niedozwolone są następujące zabiegi:

Wprowadzanie odstępu 
pomiędzy sygnet i podpis

Zmiana proporcji 
sygnetu i podpisu

Obracanie znakuPrzesunięcie sygnetu 
i podpisu nie wynikające z księgi 
identyfikacji wizualnej



3.          Kolorystyka
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W komunikacji wizualnej Centrum Myśli Jana Pawła II zostały użyte 2 kolory 
wiodące: czerwień oraz czerń.

CZERŃ
HEX: #000000 
RGB: 0, 0, 0 
CMYK: 0, 0, 0, 100 
PANTONE: Black 6C

CZERWIEŃ
HEX: ED1C24
RGB: 237, 28, 36
CMYK: 0, 88, 85, 7
PANTONE: 185 C



17

Nie zaleca się, by kolor wiodący występował obok kolorów uzupełniających. 
Kolory uzupełniające wprowadzone do poszczególnych projektów stają 
się ich kolorami wiodącymi.

Kolory uzupełniające zostały dobrane tak, by można je łączyć w dowolny 
sposób. Nie zaleca się jednak łączenia więcej niż 3 kolorów w jednym projekcie.

BLUE
HEX : 0F4C81 
RGB : 15, 76, 129
HSB : 208, 88, 51
CMYK : 88, 41, 0, 49

ZŁOTY
HEX : A58950
RGB : 165, 137, 80
HSB : 40, 52, 65
CMYK : 0, 16, 51, 35

ZIELEŃ
HEX : 20310E
RGB : 32, 49, 1
HSB : 88, 71, 19
CMYK : 73, 49, 98, 56

GRAFIT
HEX : 2A3233
RGB : 42, 50, 51
HSB : 187, 18, 20
CMYK : 17, 1, 0, 80

ŚLIWA
HEX : 41354E 
RGB : 65, 53, 78
HSB : 269, 32, 31
CMYK : 16, 32, 0, 69

ZŁAMANA BIEL
HEX : ECE9E9
RGB : 236, 233, 233
HSB : 0, 1, 93
CMYK : 0, 1, 1, 7



4.          Typografia
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

W komunikacji wizualnej użyta została rodzina krojów pisma CMJP2 
(przekształcony krój Migrena Grotesque). Dla nagłówków sprawdzą się 
odmiany bold, natomiast dla tekstów ciągłych zalecane są odmiany regular.
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W przypadku braku możliwości użycia rodziny krojów pisma CMJP2 należy 
zastosować systemowy krój pisma Calibri.



5.          Pattern
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Pattern to motyw graficzny, którego forma 
i układ nawiązują do sygnetu. Pozwala on na 
utrzymanie ciągłości komunikacji wizualnej marki, 
poza standardowym użyciem logotypu.

Pattern może być używany przy projektowaniu 
materiałów firmowych takich jak teczki, torby 
czy notesy, a także jako przekładki publikacji czy 
rewersy druków. 
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Dopuszcza się punktowe uzupełnianie patternu sygnetem. Właściwie 
implementowany sygnet powinien mieć co najmniej wielkość jednej 
kostki patternu. Dopuszczalne jest zastosowanie większego sygnetu, 
zawsze jednak o rozmiarach będących proporcjonalną wielokrotnością 
wymiarów podstawowej kostki patternu.
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CZERWIEŃ
CMYK: 0, 88, 85, 7
RGB: 237, 28, 36
HEX: ED1C24
PANTONE: 185 C

Pattern może zostać przygotowany w kolorach 
podstawowych oraz uzupełniających lub w innym, 
spójnym z systemowymi założeniami księgi, kolorze, 
jeśli dana oprawa graficzna będzie tego wymagać.
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BLUE
HEX : 0F4C81 
RGB : 15, 76, 129
HSB : 208, 88, 51
CMYK : 88, 41, 0, 49

ZŁOTY
HEX : A58950
RGB : 165, 137, 80
HSB : 40, 52, 65
CMYK : 0, 16, 51, 35
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ZIELEŃ
HEX : 20310E
RGB : 32, 49, 1
HSB : 88, 71, 19
CMYK : 73, 49, 98, 56

GRAFIT
HEX : 2A3233
RGB : 42, 50, 51
HSB : 187, 18, 20
CMYK : 17, 1, 0, 80



27

Dopuszcza się łączenie maksymalnie 3  kolorów w patternie.

Łączenie kolorów może być jednak stosowane jedynie przy użyciu 
kolorów podanych w księdze. Kolory nieuwzględnione w księdze powinny 
być stosowane monochromatycznie. 

DOWOLNY KOLOR + BIELBLUE + ZŁOTO GRAFIT + ZŁOTO GRAFIT + ZŁOTO + BLUE
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6.          Kompozycje i szablony graficzne
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Siatka modułowa pozwala w uporządkowany sposób łączyć zmienne 
elementy graficzne. Konsekwentne stosowanie siatki nadaje jasną strukturę 
zróżnicowanym treściom oraz zapewnia spójność komunikacji graficznej 
Centrum Myśli Jana Pawła II.
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Standardowa siatka tworzy na krótszym boku 24 podziały. 
Margines to 2 podziały dla każdego boku. 

W obszarze marginesu nie mogą się znaleźć żadne 
elementy systemu identyfikacji z wyjątkiem ramki, logotypu, 
zdjęcia lub podpisu przy zdjęciu (patrz str. 41-43).

Minimalna wielkość logotypu umieszczonego 
w projekcie jest równa miarze 2 podziałów. 

2X X

2X
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Charakterystycznym (ale nie niezbędnym) elementem 
w komunikacji wizualnej Centrum Myśli Jana Pawła II 
jest ramka.

W przypadku zastosowania ramki w projekcie, margines 
pozostaje zawsze taki sam i jest równy 2 podziałom, 
przy czym pierwszy zostaje wypełniony kolorem 
czerwonym - ramką. 
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W przypadku nietypowych formatów, takich jak wąskie 
paski reklamowe w prasie lub bannery internetowe, 
logotyp i marginesy zmieniają swoje proporcje
względem strony. 

W przypadku druków mających bok krótszy niż 
10 podziałów ramka marginesu wynosi jedną miarę. 

Minimalna wielkość siatki roboczej druku wynosi więc 
4 podziały dla projektów bez ramki, oraz 6 podziałów 
dla projektów z ramką.

X

X
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Umieszczając moduły na siatce tworzymy dowolne layouty. Modułem 
może być zdjęcie, ilustracja, tekst, logotyp czy sygnet. Moduły możemy 
umieszczać na siatce dowolnie, pamiętając jednak o tym, że minimalny 
odstęp między modułami wynosi jeden podział.

X

XX
X

X

X

X

X

X
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Wewnętrzna siatka na wyspie dzieli się na 22 części. Jest ona 
niezależna od siatki całej strony – z nią zgodny jest jedynie 
rozmiar modułu.
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Siatka modułu ma 22 podziały, mieszczą się na niej poziome wiersze zakreślające 
pole tekstu. Pomiędzy nimi występuje odstęp o szerokości minimum jednego  
podziału. Kolumny są oddzielane dodatkową linią w kolorze wiodącym danego 
layoutu. Na marginesy zarezerwowany jest 1 podział z każdej strony. 
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W roku 100. urodzin Karola Wojtyły warto
przyjrzeć się bliżej relacji między osobą 
i samorządem. Czy zaproponowana przez 
Karola Wojtyłę filozoficzna i antropologiczna
koncepcja osoby jest obecna w dyskursie
politycznym i w procesach reform 
samorządowych państwa? Czy nauczanie 
Jana Pawła II miało wpływ na kształtowanie 
modelu samorządu w Polsce? Czy samorządy 
są w stanie stwarzać warunki dla kształtowania
osoby – w myśl Karola Wojtyły, że uczestnictwo 
we wspólnocie, działanie wspólnie z innymi, nie 
tylko pozwala tworzyć coś razem, ale przede 
wszystkim pozwala się owej osobie spełnić. 

Więcej informacji: centrumjp2.pl

Tło wyspy zawsze pozostaje białe. W sytuacji, gdy moduł umieszczony jest 
na layoucie o białym tle, krawędź modułu pozostaje niewidoczna. 

18 maja 2020, godz. 19:00
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Preferowane jest wykorzystanie zdjęć monochromatycznych z użyciem 
koloru GRAFIT. Zdjęcia mogą byc umieszczane na ramce lub wewnątrz niej. 
Jeśli w projekcie nie jest użyta ramka, zaleca się umieszczenie paska 
koloru wiodącego w danym layoucie dla ożywienia całości. Nie jest to 
jednak zabieg konieczny. 

Projekty wykorzystujące fotografie powinny zawierać stosowną informację 
według wzoru: tytuł, autor, data, źródło. Jeśli fotografia została skadrowana, 
należy to zaznaczyć w opisie. Tytuł może przylegać do zdjęcia z każdej strony.

tytuł, autor, data, źródło

tytuł, autor, data, źródło

tytuł, autor, data, źródło
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Moduł patronacki zawsze pozostaje wyizolowany od reszty modułów 
i znajduje się na dole layoutu. Przyjmuje on zawsze formę białego prostokąta 
z tytułem określającym zamieszczony na nim zbiór organizatorów 
i partnerów/patronów.
Jego wysokość jest uzależniona od liczby logotypów. W sytuacji gdy 
projekt graficzny tego wymaga, dopuszcza się użycie modułu 
patronackiego w wersji monochromatycznej.
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tytuł, autor, data, źródło
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tytuł, autor, data, źródło

W roku 100. urodzin Karola Wojtyły 
warto przyjrzeć się bliżej relacji 
między osobą i samorządem. Czy 
zaproponowana przez Karola Wojtyłę 
filozoficzna i antropologiczna koncepcja 
osoby jest obecna w dyskursie 
politycznym i w procesach reform 
samorządowych państwa? 

centrumjp2.pl

tytuł, autor, data, źródło
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tytuł, autor, data, źródło

tytuł, autor, data, źródło

centrumjp2.pl

W roku 100. urodzin Karola Wojtyły 
warto przyjrzeć się bliżej relacji 
między osobą i samorządem. Czy 
zaproponowana przez Karola Wojtyłę 
filozoficzna i antropologiczna koncepcja 
osoby jest obecna w dyskursie 
politycznym i w procesach reform 
samorządowych państwa? 



7.          Afisz
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Dla materiałów czysto typograficznych obszar 
wewnątrz marginesow dzieli się na 12 części. Siatka 
pozwala na zróżnicowane podziały łamów (2/3/4/6).
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Dla wszystkich projektów drukowanych charakterystycznym elementem 
oprawy CMJP2 jest ramka. W projektach afiszowych zaleca się stosowanie 
dużego nagłówka, przylegającego do krawędzi pola roboczego. Hasło powinno 
być umieszczane zgodnie z zaleceniami podanymi na przykładach poniżej.
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W wizualnej strukturze tekstu należy przestrzegać zasady 
dominanty i dopełnienia. Najważniejsze części informacji, 
takie jak tytuł, rodzaj wydarzenia lub miejsce, w którym się 
odbywa, należy wyróżnić poprzez użycie kroju CMJP2 Bold. 

Pozostałe informacje należy prezentować przy użyciu kroju 
CMJP2 Regular oraz z justowaniem do lewej strony.

Dla zwiększenia przejrzystości całości, kolejne segmenty 
tekstu można oddzielać od siebie linią.

Zaleca się stosowanie maksymalnie do 4 rozmiarów fontu 
w jednym projekcie. 

centrumjp2.pl

Czy idea samorządności 
może pomóc realizować 
się jednostkom tworzą-
cym wspólnotę?  

A może interes wspólnoty zawsze 
stoi w sprzeczności z interesem 
jednostki? Centrum Myśli Jana Pawła 
II, instytucja kultury m. st. Warszawy, 
Fundacja Konrada Adenauera oraz 
Europejskie Centrum Solidarności 
zapraszają na konferencję naukową 
online „Osoba i samorząd. W 100-lecie 
urodzin Jana Pawła II”. Konferencja
odbędzie się w poniedziałek 19 
października, godz. 12.00 i dostępna 
będzie online. 

W roku 100. urodzin Karola Wojtyły  
warto przyjrzeć się bliżej relacji między 
osobą i samorządem. Czy zaproponowana 
przez Karola Wojtyłę filozoficzna
 i antropologiczna koncepcja osoby 
jest obecna w dyskursie politycznym 
i w procesach reform samorządowych 
państwa? Czy nauczanie Jana Pawła II 
miało wpływ na kształtowanie modelu 
samorządu w Polsce? Czy samorządy 
są w stanie stwarzać warunki dla 
kształtowania osoby – w myśl Karola 
Wojtyły, że uczestnictwo we wspól-
nocie, działanie wspólnie z innymi, nie 

18 maja 2020, godz. 19:00

DEBATA:

Joanna Malejko

Lew Bono

Adam Kowalski

Maria Piaskova

Centrum Myśli Jana Pawła II 
ul. Foksal 11, Warszawa
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18 maja 2020, godz. 19:00

DEBATA:

Joanna Malejko

Lew Bono

Adam Kowalski

Maria Piaskova

Centrum Myśli Jana Pawła II 
ul. Foksal 11, Warszawa

Czy idea samorządności może 
pomóc realizować się jednostkom 
tworzącym wspólnotę?  

A może interes wspólnoty zawsze stoi 
w sprzeczności z interesem jednostki? 
Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja 
kultury m. st. Warszawy, Fundacja 
Konrada Adenauera oraz Europejskie 
Centrum Solidarności zapraszają na 
konferencję naukową online „Osoba 
i samorząd. W 100-lecie urodzin Jana 
Pawła II”. Konferencja odbędzie się 
w poniedziałek 19 października, godz. 
12.00 i dostępna będzie online. 

W roku 100. urodzin Karola Wojtyły  
warto przyjrzeć się bliżej relacji między 
osobą i samorządem. 

centrumjp2.pl

Czy idea samorządności 
może pomóc realizować 
się jednostkom tworzącym 
wspólnotę?  

A może interes wspólnoty zawsze stoi 
w sprzeczności z interesem jednostki? 
Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja 
kultury m. st. Warszawy, Fundacja Konrada 
Adenauera oraz Europejskie Centrum 
Solidarności zapraszają na konferencję 
naukową online „Osoba i samorząd. 
W 100-lecie urodzin Jana Pawła II”. 
Konferencja odbędzie się w poniedziałek 
19 października, godz. 12.00 i dostępna 
będzie online. W roku 100. urodzin Karola 
Wojtyły warto przyjrzeć się bliżej relacji 
między osobą i samorządem. Czy zapro-
ponowana przez Karola Wojtyłę 

filozoficzna i antropologiczna koncepcja 
osoby jest obecna w dyskursie politycznym 
i w procesach reform samorządowych 
państwa? Czy nauczanie Jana Pawła II miało 
wpływ na kształtowanie modelu samorządu 
w Polsce? Czy samorządy są w stanie 
stwarzać warunki dla kształtowania osoby – 
w myśl Karola Wojtyły, że uczestnictwo we 
wspólnocie, działanie wspólnie z innymi, nie 
tylko pozwala tworzyć coś razem, ale przede 
wszystkim pozwala się owej osobie spełnić. 

centrumjp2.pl

18 maja 2020, godz. 19:00

Centrum Myśli Jana Pawła II 
ul. Foksal 11, Warszawa

A może interes wspólnoty 
zawsze stoi w sprzeczności z 
interesem jednostki? Centrum 
Myśli Jana Pawła II, instytucja 
kultury m. st. Warszawy, 
Fundacja Konrada Adenauera 
oraz Europejskie Centrum 
Solidarności zapraszają na kon-
ferencję naukową online „Osoba 
i samorząd. W 100-lecie urodzin 
Jana Pawła II”. Konferencja
odbędzie się w poniedziałek 
19 października, godz. 12.00 i 
dostępna będzie online. 

W roku 100. urodzin Karola 
Wojtyły warto przyjrzeć się 
bliżej relacji między osobą 

i samorządem. Czy zapro-
ponowana przez Karola Wojtyłę 
filozoficzna i antropologiczna 
koncepcja osoby jest obecna 
w dyskursie politycznym 
i w procesach reform 
samorządowych państwa? Czy 
nauczanie Jana Pawła II miało 
wpływ na kształtowanie mod-
elu samorządu w Polsce? Czy 
samorządy są w stanie stwarzać 
warunki dla kształtowania osoby 
– w myśl Karola Wojtyły, że 
uczestnictwo we wspólnocie, 
działanie wspólnie z innymi, 
nie tylko pozwala tworzyć coś 
razem, ale przede wszystkim 
pozwala się owej osobie 

spełnić.  W roku 100. urodzin 
Karola Wojtyły warto przyjrzeć 
się bliżej relacji między osobą 
i samorządem. Czy zapro-
ponowana przez Karola Wojtyłę 
filozoficzna i antropologiczna 
koncepcja osoby jest obecna 
w dyskursie politycznym 
i w procesach reform 
samorządowych państwa? 
Czy nauczanie Jana Pawła II 
miało wpływ na kształtowanie 
modelu samorządu w Polsce? 
Czy samorządy są w stanie
 stwarzać warunki dla 
kształtowania osoby Karola. 

centrumjp2.pl

Czy idea samorządności 
może pomóc realizować 
się jednostkom 
tworzącym wspólnotę?

  



8.          Publikacje
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Publikacje wydawane lub współwydawane przez CMJP2 należy oznaczać  
za pomocą sygnetu na grzbiecie.

Tytuł : m
aksym

alnie jedna linijka tekstu. 
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Zalecanym użyciem logotypu na publikacjach jest 
zastosowanie sygnetu na grzbiecie. 

W przypadkach, kiedy grzbiet ma mniejszą szerokość 
niż 6 mm, użycie logotypu na grzbiecie okładki nie jest 
możliwe. W tym wypadku zaleca się stosowanie tylko 
logotypu na tylnej części okładki, w lewym dolnym rogu. 
W zależności od specyfiki wizualnej konkretnego projektu 
okładki, możliwe jest również stosowanie wersji 
monochromatycznej oraz tłoczenie znaku.

8-12 mm        > 12 mm
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W przypadku, gdy grzbiet publikacji jest mniejszy niż 6 mm, 
zaleca się umieszczenie sygnetu na tylnej okładce w jednym 
z  prezentowanych na przykładzie miejsc.

< 6 mm
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Na stronie tytułowej zaleca się umieszczenie 
wyśrodkowanej nazwy instytucji, zapisanej fontem CMJP2 
Bold i umieszczonej na dole strony.
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Stopka redakcyjna zawsze jest rozpoczynana poziomym 
logotypem CMJP2 w wersji monochromatycznej.

Zaleca się, aby wielkość i rodzaj fontu użytego w stopce 
redakcyjnej, były takie same jak wielkość i rodzaj fontu 
użytego w tekście podstawowym danej publikacji. 

Copyright by Centrum Myśli Jana Pawła II 

Projekt: 
Redakcja:
Druk:

ISBN XX-XX-XXX-XX-XX



9.           Submarki
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CZERŃ
CMYK: 0, 0, 0, 100 
RGB: 0, 0, 0 
HEX: #000000 
PANTONE: Black 6C

INDYGO
CMYK: 64, 91, 0, 45
RGB: 49, 12, 139
HEX: #310C8B
PANTONE: 2371C

BIEL
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX ffffff
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CZERŃ
CMYK: 0, 0, 0, 100 
RGB: 0, 0, 0 
HEX: #000000 
PANTONE: Black 6C

BIEL
CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
HEX ffffff
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Pole podstawowe znaku jest obszarem ochronnym, na którym nie powinna 
wystąpić żadna obca forma graficzna z uwagi na możliwość niekorzystnych 
interakcji z elementami znaku. Pole podstawowe wyznaczane jest przez: 
wysokość 1 belki trójkolorowego elementu graficznego. 

Pole minimalne znaku jest obszarem, na którym nie może wystąpić 
żadna obca forma graficzna, gdyż zaburzy ona czytelność znaku. Pole 
minimalne wyznaczane jest przez: wysokość 1/2 belki trójkolorowego 
elementu graficznego.

 

8.1.4 JP2ONLINE.PL  

CZERŃ
CMYK: 0, 0, 0, 100 
RGB: 0, 0, 0 
HEX: #000000 
PANTONE: Black 6C

CZERWIEŃ
CMYK: 0, 97, 91, 10
RGB: 227, 6, 19
HEX: E30613
PANTONE: 185

ŻÓŁTY
CMYK: 0, 35,  91, 0
RGB: 246, 159, 29
HEX: f29e1d

NIEBIESKI
CMYK: 92, 23, 1, 0
RGB: 27, 128, 182
HEX: 1b80b6
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CZERŃ
CMYK: 0, 0, 0, 100 
RGB: 0, 0, 0 
HEX: #000000 
PANTONE: Black 6C

CZERWIEŃ
CMYK: 0, 88, 85, 7
RGB: 237, 28, 36
HEX: ED1C24
PANTONE: 185 C



10.           Akcydensy
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Zaleca się druk na papierze min. 300 g., powlekanym folią soft lub folią matową. 

+48 533 318 541
jkorzeniewska@centrumjp2.pl
www.centrumjp2.pl/en 

+48 22 826 42 21
ul. Foksal 11, 
00-372 Warszawa

Joanna Korzeniewska
Head of Communications / Press Officer

+48 533 318 541
jkorzeniewska@centrumjp2.pl
www.centrumjp2.pl/en 

+48 22 826 42 21
ul. Foksal 11, 
00-372 Warszawa

Joanna Korzeniewska
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Struktura projektu korespondencji oficjalnej jest ściśle 
określona. Logo w wersji poziomej zostało umieszczone 
w lewym górnym rogu. Jeśli to tylko możliwe, powinno być 
zawsze używane w kolorach podstawowych.

W projekcie pism zaleca się używanie kroju pisma Calibri. 

Zaleca się zachowanie wskazanych odległości pomiędzy
poszczególnymi elementami pisma, a także następujących
rodzajów oraz wielkości fontu:

Numeracja dokumentu: 
CMJPII regular 8 pt / Calibri  regular 8 pt 

Miejsce i data :  
CMJPII regular 10 pt / Calibri  regular 10 pt

Dane adresata: 
CMJPII regular 10 pt / Calibri  regular 10 pt

Nagłówek: 
CMJPII bold 12 pt / Calibri  bold 12 pt 

Body tekst: 
CMJPII regular 12 pt / Calibri  regular 12 pt

Pogrubienia tekstu: 
CMJPII bold 12 pt / Calibri  bold 12 pt 

Stopka: 
CMJPII regular 8 pt / Calibri  regular 8 pt

Interlinia: 1,5
 
Akapity: 6 pt przed akapitem i po akapicie
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Instytucja Kultury m.st. Warszawy
ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa

Instytucja Kutury m.st. Warszawy
ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa

Instytucja Kutury m.st. Warszawy
ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa

Format: C6

Format: C4

Format: DL
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...
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11.          System nawigacji wizualnej
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Joanna Korzeniewska

Mateusz Toma

Wojciech Paduch
Specjalista ds. komunikacji 

Wioletta Milej 
Specjalista ds. komunikacji biznesowej 

9 23

i
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Dział Stypendialno - Edukacyjny



12.          Reklama i promocja
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centrumjp2.pl
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Projekt systemu graficznego, skład tekstów: Ola Tubielewicz
Projekt logotypu: Mateusz Machalski
Koordynator projektu: Mateusz Toma




