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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce 
quis arcu eget leo posuere ornare et eget sapien. 
Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent 
vestibulum a leo id convallis. Cras odio orci, 
malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. 
Sed consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. 
Donec convallis metus at risus fringilla, quis 
rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor 
risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend 
tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam 
rutrum metus non condimentum eleifend. Proin 
condimentum ante faucibus libero aliquet, 
id tempor purus tristique. Donec ornare eros at 
ante euismod, eu pharetra diam venenatis. Proin 
fringilla fermentum ullamcorper. Maecenas 
tempor tellus malesuada tortor facilisis, sit amet 
blandit enim tristique. Sed viverra enim et ex 
elementum, eget sagittis mauris venenatis. Nunc 
consectetur ligula erat, eu commodo dui rutrum at. 
Nunc magna ex, dignissim nec tristique nec, cursus 
vitae erat. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce 
quis arcu eget leo posuere ornare et eget sapien. 
Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent 
vestibulum a leo id convallis. Cras odio orci, 
malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. 
Sed consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. 
Donec convallis metus at risus fringilla, quis 
rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor 
risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend 
tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam 
rutrum metus non condimentum eleifend. Proin 
condimentum ante faucibus libero aliquet, 
id tempor purus tristique. Donec ornare eros at 
ante euismod, eu pharetra diam venenatis. Proin 
fringilla fermentum ullamcorper. Maecenas 
tempor tellus malesuada tortor facilisis, sit amet 
blandit enim tristique. Sed viverra enim et ex 
elementum, eget sagittis mauris venenatis. Nunc 
consectetur ligula erat, eu commodo dui rutrum at. 
Nunc magna ex, dignissim nec tristique nec, cursus 
vitae erat. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia.

www.nfosigw.gov.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce 
quis arcu eget leo posuere ornare et eget sapien. 
Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent 
vestibulum a leo id convallis. Cras odio orci, 
malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. 
Sed consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. 
Donec convallis metus at risus fringilla, quis 
rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor 
risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend 
tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam 
rutrum metus non condimentum eleifend. Proin 
condimentum ante faucibus libero aliquet, 
id tempor purus tristique. Donec ornare eros at 
ante euismod, eu pharetra diam venenatis. Proin 
fringilla fermentum ullamcorper. Maecenas 
tempor tellus malesuada tortor facilisis, sit amet 
blandit enim tristique. Sed viverra enim et ex 
elementum, eget sagittis mauris venenatis. Nunc 
consectetur ligula erat, eu commodo dui rutrum at. 
Nunc magna ex, dignissim nec tristique nec, cursus 
vitae erat. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia.

30 x 1/2a

1/2a
1/4a

tekst: 26,3 pt
interlinia: 27,3 pt

Titillium Regular

Calibri Regular
tekst: 8 pt
interlinia: 9,6 pt (auto)

14 x 1/2a

9 x 1/2a

1/2a

Calibri Regular
tekst: 12 pt

Artykuł sponsorowany w prasie.
Siatka modulowa.

1/2a

a

Format A4
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce 
quis arcu eget leo posuere ornare et eget sapien. 
Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent 
vestibulum a leo id convallis. Cras odio orci, 
malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. 
Sed consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. 
Donec convallis metus at risus fringilla, quis 
rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor 
risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend 
tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam 
rutrum metus non condimentum eleifend. Proin 
condimentum ante faucibus libero aliquet, 
id tempor purus tristique. Donec ornare eros at 
ante euismod, eu pharetra diam venenatis. Proin 
fringilla fermentum ullamcorper. Maecenas 
tempor tellus malesuada tortor facilisis, sit amet 
blandit enim tristique. Sed viverra enim et ex 
elementum, eget sagittis mauris venenatis. Nunc 
consectetur ligula erat, eu commodo dui rutrum at. 
Nunc magna ex, dignissim nec tristique nec, cursus 
vitae erat. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce 
quis arcu eget leo posuere ornare et eget sapien. 
Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent 
vestibulum a leo id convallis. Cras odio orci, 
malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. 
Sed consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. 
Donec convallis metus at risus fringilla, quis 
rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor 
risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend 
tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam 
rutrum metus non condimentum eleifend. Proin 
condimentum ante faucibus libero aliquet, 
id tempor purus tristique. Donec ornare eros at 
ante euismod, eu pharetra diam venenatis. Proin 
fringilla fermentum ullamcorper. Maecenas 
tempor tellus malesuada tortor facilisis, sit amet 
blandit enim tristique. Sed viverra enim et ex 
elementum, eget sagittis mauris venenatis. Nunc 
consectetur ligula erat, eu commodo dui rutrum at. 
Nunc magna ex, dignissim nec tristique nec, cursus 
vitae erat. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce 
quis arcu eget leo posuere ornare et eget sapien. 
Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent 
vestibulum a leo id convallis. Cras odio orci, 
malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. 
Sed consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. 
Donec convallis metus at risus fringilla, quis 
rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor 
risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend 
tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam 
rutrum metus non condimentum eleifend. Proin 
condimentum ante faucibus libero aliquet, 
id tempor purus tristique. Donec ornare eros at 
ante euismod, eu pharetra diam venenatis. Proin 
fringilla fermentum ullamcorper. Maecenas 
tempor tellus malesuada tortor facilisis, sit amet 
blandit enim tristique. Sed viverra enim et ex 
elementum, eget sagittis mauris venenatis. Nunc 
consectetur ligula erat, eu commodo dui rutrum at. 
Nunc magna ex, dignissim nec tristique nec, cursus 
vitae erat. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia.

Artykuł sponsorowany w prasie.
Przykład.

www.nfosigw.gov.pl

Format A4
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

30 x 1/2a

1/2a
1/4a

tekst: 26,3 pt
interlinia: 27,3 pt

Titillium Regular

Calibri Regular
tekst: 11 pt
interlinia: 13,2 pt (auto)

1/2a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce quis arcu eget
leo posuere ornare et eget sapien. Nam vestibulum ornare vulputate. 

Reklama prasowa.
Układ pionowy, siatka modułowa.

www.nfosigw.gov.pl
1/2a

a

Calibri Regular
tekst: 12 pt

Format A4
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce quis arcu eget
leo posuere ornare et eget sapien. Nam vestibulum ornare vulputate. 

Reklama prasowa.
Układ pionowy. Przykład.

www.nfosigw.gov.pl

Format A4
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Lorem ipsum dolor sit amet.

www.nfosigw.gov.pl

30 x 1/2a

1/2a

1/2a

Calibri Regular
tekst: 12 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce quis arcu eget
leo posuere ornare et eget sapien. Nam vestibulum ornare vulputate. 

1/2atekst: 26,3 pt
Titillium Regular

Calibri Regular
tekst: 11 pt
interlinia: 13,2 pt (auto)

Reklama prasowa. 
Układ poziomy, siatka modułowa.

1/2a

a

Format A5
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Reklama prasowa. 
Układ poziomy. Przykład.

Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce quis arcu eget 
leo posuere ornare et eget sapien. Nam vestibulum ornare vulputate. 

www.nfosigw.gov.pl

Format A5



1/2a

1/2a

a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce quis arcu 
eget leo posuere ornare et eget sapien. Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent vestibulum a leo id
convallis. Cras odio orci, malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. Sed consequat orci mi, in vulputate 
lacus iaculis ac. Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor 
risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam rutrum metus 
non condimentum eleifend. Proin condimentum ante faucibus libero aliquet, id tempor purus tristique. 
Donec ornare eros at ante euismod, eu pharetra diam venenatis.

Dolor Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet.

dolor

DYPLOM
Calibri Regular
tekst: 17 pt

Calibri Regular
tekst: 24 pt

Calibri Regular
tekst: 53 pt

Calibri Regular
tekst: 11 pt
interlinia: 13,2 pt (auto)

Calibri Regular
tekst: 17 pt

Księga Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW 09

Dyplom. 
Siatka modułowa.

Format A4



Dolor Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet.

dolor

DYPLOM
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Dyplom. 
Przykład.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce quis arcu 
eget leo posuere ornare et eget sapien. Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent vestibulum a leo id
convallis. Cras odio orci, malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. Sed consequat orci mi, in vulputate 
lacus iaculis ac. Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor 
risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam rutrum metus 
non condimentum eleifend. Proin condimentum ante faucibus libero aliquet, id tempor purus tristique. 
Donec ornare eros at ante euismod, eu pharetra diam venenatis.

Format A4
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Certyfikat. 
Siatka modułowa.

1/2a
Calibri Regular
tekst: 17 pt

Calibri Regular
tekst: 24 pt

Calibri Regular
tekst: 24 pt

Calibri Regular
tekst: 11 pt
interlinia: 13,2 pt (auto)

interlinia: 28,8 pt (auto)

Calibri Regular
tekst: 11 pt

1/2a

a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. 
Fusce quis arcu eget leo posuere ornare et eget sapien. Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent vestibulum 
a leo id convallis. Cras odio orci, malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. Sed consequat orci mi, in 
vulputate lacus iaculis ac. Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor 
porttitor risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam rutrum 
metus non condimentum eleifend. Proin condimentum ante faucibus libero aliquet, id tempor purus tristique. 
Donec ornare eros at ante euismod, eu pharetra diam venenatis. Praesent vestibulum a leo id convallis. Cras 
odio orci, malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. Sed consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. 
Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor risus id venenatis. 
Phasellus faucibus eleifend tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam rutrum metus non condimentum 
eleifend. Proin condimentum ante faucibus libero aliquet, id tempor purus tristique. Donec ornare eros at ante 
euismod, eu pharetra diam venenatis. Cras odio orci, malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. Sed 
consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus 
nunc pharetra. Quisque tempor porttitor risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend tincidunt.

Dolor Consectetur adipiscing elit,
Phasellus faucibus eleifend tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet.Dolor Consectetur adipiscing elit

00 dolor 2014 r.

Certyfikat

Format A4
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. 
Fusce quis arcu eget leo posuere ornare et eget sapien. Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent vestibulum 
a leo id convallis. Cras odio orci, malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. Sed consequat orci mi, in 
vulputate lacus iaculis ac. Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor 
porttitor risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam rutrum 
metus non condimentum eleifend. Proin condimentum ante faucibus libero aliquet, id tempor purus tristique. 
Donec ornare eros at ante euismod, eu pharetra diam venenatis. Praesent vestibulum a leo id convallis. Cras 
odio orci, malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. Sed consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. 
Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor risus id venenatis. 
Phasellus faucibus eleifend tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam rutrum metus non condimentum 
eleifend. Proin condimentum ante faucibus libero aliquet, id tempor purus tristique. Donec ornare eros at ante 
euismod, eu pharetra diam venenatis. Cras odio orci, malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. Sed 
consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus 
nunc pharetra. Quisque tempor porttitor risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend tincidunt.

Dolor Consectetur adipiscing elit,
Phasellus faucibus eleifend tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet.Dolor Consectetur adipiscing elit

00 dolor 2014 r.

Certyfikat

Certyfikat. 
Przykład.

Format A4
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ZAPROSZENIE
ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa
www.nfosigw.gov.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce quis arcu eget leo posuere 

ornare et eget sapien:

Nam Vestibulum Ornare

Praesent vestibulum a leo id convallis. Cras odio orci, malesuada non mi 
varius, aliquet placerat neque. Sed consequat orci mi, 

in vulputate lacus iaculis ac. 

Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus nunc pharetra. 

a

1/2a

Calibri Regular
tekst: 8 pt
interlinia: 9,6 pt (auto)

Titillium Regular
tekst: 26 pt
światło: 100 pt

Calibri Regular
tekst: 10 pt
interlinia: 12 pt (auto)

Calibri Regular
tekst: 14 pt
interlinia: 16,8 pt (auto)

Calibri Regular
tekst: 8 pt
interlinia: 9,6 pt (auto)

Okładka zaproszenia

297 mm
148,5 mm

105 mm

Środek zaproszenia

Złoty

OFFSET

Pantone 873 c

SITODRUK

Pantone 873 c

FOLIA

folia Oracal:
SERIA 951 
(12-letnia)
SERIA 641 
(4-letnia)

złoty:
091

LAKIER PROSZKOWY

RAL: 
1036 

Zaproszenie. 
Przykład na siatce.
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ZAPROSZENIE
ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa
www.nfosigw.gov.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce quis arcu eget leo posuere 

ornare et eget sapien:

Nam Vestibulum Ornare

Praesent vestibulum a leo id convallis. Cras odio orci, malesuada non mi 
varius, aliquet placerat neque. Sed consequat orci mi, 

in vulputate lacus iaculis ac. 

Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus nunc pharetra. 

Okładka zaproszenia

Środek zaproszenia

Zaproszenie. 
Przykład.
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1/2A

LOGO

Maecenas 
porttitor  
nisi

A
1/2A

pole ochronne

10%

100%

Użycie logotypu NFOŚiGW w drukach
zewnętrznych. Na okładce publikacji, 
1 lub 4 strona okładki. Przykład.

Zastosowanie: (np.: albumy, broszury, książki, foldery, 
plakaty, plansze edukacyjne, podręczniki, poradniki, raporty, 
ulotki, wydawnictwa okolicznościowe, sprawozdanie).

W celu poprawnego zastosowania logo należy zapoznać się 
ze stronami 18 - 19 KIW Część 1 „Logotyp. Zastosowanie 
logotypu NFOŚiGW w zestawieniu z innymi znakami.” oraz
35 - 37 KIW Część 1 „Kolorystyka podstawowa.”
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Maecenas 
porttitor nisi

2A

LOGO

Mattis nisi.

Autor: Agnieszka Nowak

A

1/2A 1/2A

A 10%

Tytuł: Ut vel maximus ligula. Donec non leo aliquet dolor vehicula hendrerit nec eu augue. 
Ut congue vitae sem vitae pharetra. Donec non leo aliquet dolor vehicula hendrerit nec 
eu augue. 
Projket okładki i strony tytułowej: Agnieszka Nowak
Skład i łamanie: Agnieszka Nowak

Copyright © ut congue vitae sem vitae pharetra 2014
Weszlkie prawa zastrzeżone
Copyright © by Agnieszka Nowak
All rights reserved

ISBN: 000-00-00000-00-0
e-mail: 

2A

LOGO

A

1/2A 1/2A

A 10%

Użycie logotypu NFOŚiGW w drukach
zewnętrznych. Na stronie tytulowej lub 
w kolumnie redakcyjnej. Przykład.

W celu poprawnego zastosowania logo należy zapoznać się 
ze stronami 18 - 19 KIW Część 1 „Logotyp. Zastosowanie 
logotypu NFOŚiGW w zestawieniu z innymi znakami.” oraz
35 - 37 KIW Część 1 „Kolorystyka podstawowa.”

100%
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Baner internetowy. 
Przykład na siatce.

Dedykowany rodzaj baneru to tzw.  billboard o wymiarach 
750 px x 100 px oraz tzw. podwójny billboard o wymiarach 
750 px x 200 px.

17

Lorem ipsum dolor
sit amet.

Source Sans Pro Light
tekst: 33 pt
interlinia: 39,6 pt (auto)

a

1/2a

750 px

750 px

200 px

100 px

1/2a

1/2a

1/2a

1/2a
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Lorem ipsum dolor
sit amet.

Baner internetowy. 
Przykład.
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Naklejka na płytę CD/DVD. 
Siatka modułowa.

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet.
00 dolor 2014 r.

Calibri Regular
tekst: 18 pt
Calibri Regular
tekst: 14 pt

Calibri Regular
tekst: 12 pt

Format 1:1
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Naklejka na płytę CD/DVD. 
Przykład.

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet.
00 dolor 2014 r.

Format 1:1
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Stoisko wystawiennicze. 
Stand - ścianka łukowa. Siatka.

21

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

www.nfosigw.gov.pl

0,55 m

2,3 m

2,64 m

2,77 m (obszar widoczny grafiki)

0,67 m

3,44 m

0,67 m0,7 m

1,37 m 0,17 m

0,12 m

0,34 m 0,75 m

0,7 m 0,7 m

1 2 3 4 5

0,38 m

Calibri Regular
tekst:181 pt
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Stoisko wystawiennicze. 
Stand - ścianka łukowa. Przykład.

22

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

www.nfosigw.gov.pl
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Stoisko wystawiennicze. 
Stand - trybunka. Siatka.

23

0,45 m

0,91 m

0,91 m
(wysokość grafiki)

0,94 m

0,66 m 0,085 m

0,36 m

0,32 m

0,75 m 0,4 m

1,82 m (szerokość grafiki)

www.nfosigw.gov.pl

Calibri Regular
tekst: 8 pt
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Stoisko wystawiennicze. 
Stand - trybunka. Przykład.

24

www.nfosigw.gov.pl
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1,75 m (szerokość grafiki)

1,85 m 
(wysokość grafiki)

mechanizm i jego wymiary wg specyfikacji producenta

www.nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

Calibri Regular
tekst: 84 pt

Stoisko wystawiennicze. Ścianka medialna. 
Przykład na siatce.

www.nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

0,09 m
0,17 m



Stoisko wystawiennicze. 
Roll - up. Przykład na siatce.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

0,85 m

2 m0,29 m

0,10 m

0,10 m

0,20 m

0,08 m

0,44 m

mechanizm 
i jego wymiary 
wg specyfikacji 

producenta

www.nfosigw.gov.pl
Calibri Regular
tekst: 106 pt



Stoisko wystawiennicze. 
Roll - up. Przykład.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

www.nfosigw.gov.pl



www.nfosigw.gov.pl

27Księga Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW

Materiały promocyjne z logotypem NFOŚiGW.
Notatnik A5. Przykład.

148,5 mm

210 mm

okładka strony notatnika
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Materiały promocyjne z logotypem NFOŚiGW.
Długopis. Przykład.

10 mm 7 mm

Wygląd oraz szczegółowa specyfikacja zależne od producenta.
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Materiały promocyjne z logotypem NFOŚiGW.
Pendrive. Przykład.

7 mm

Wygląd oraz szczegółowa specyfikacja zależne od producenta.
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Materiały promocyjne z logotypem NFOŚiGW.
Wizytownik. Przykład.

Wygląd oraz szczegółowa specyfikacja zależne od producenta.

10 mm
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Materiały promocyjne z logotypem NFOŚiGW.
Torba papierowa. Przykład.

Wygląd oraz szczegółowa specyfikacja zależne od producenta.

www.nfosigw.gov.pl

rewers

awers



Wygląd oraz szczegółowa specyfikacja zależne od producenta.

32Księga Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW

Materiały promocyjne z logotypem NFOŚiGW.
T-shirt. Przykład.

30 mm



Cz. 3 B
DLA BENEFICJENTÓW

33
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce 
quis arcu eget leo posuere ornare et eget sapien. 
Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent 
vestibulum a leo id convallis. Cras odio orci, 
malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. 
Sed consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. 
Donec convallis metus at risus fringilla, quis 
rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor 
risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend 
tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam 
rutrum metus non condimentum eleifend. Proin 
condimentum ante faucibus libero aliquet, 
id tempor purus tristique. Donec ornare eros at 
ante euismod, eu pharetra diam venenatis. Proin 
fringilla fermentum ullamcorper. Maecenas 
tempor tellus malesuada tortor facilisis, sit amet 
blandit enim tristique. Sed viverra enim et ex 
elementum, eget sagittis mauris venenatis. Nunc 
consectetur ligula erat, eu commodo dui rutrum at. 
Nunc magna ex, dignissim nec tristique nec, cursus 
vitae erat. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce 
quis arcu eget leo posuere ornare et eget sapien. 
Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent 
vestibulum a leo id convallis. Cras odio orci, 
malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. 
Sed consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. 
Donec convallis metus at risus fringilla, quis 
rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor 
risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend 
tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam 
rutrum metus non condimentum eleifend. Proin 
condimentum ante faucibus libero aliquet, 
id tempor purus tristique. Donec ornare eros at 
ante euismod, eu pharetra diam venenatis. Proin 
fringilla fermentum ullamcorper. Maecenas 
tempor tellus malesuada tortor facilisis, sit amet 
blandit enim tristique. Sed viverra enim et ex 
elementum, eget sagittis mauris venenatis. Nunc 
consectetur ligula erat, eu commodo dui rutrum at. 
Nunc magna ex, dignissim nec tristique nec, cursus 
vitae erat. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce 
quis arcu eget leo posuere ornare et eget sapien. 
Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent 
vestibulum a leo id convallis. Cras odio orci, 
malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. 
Sed consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. 
Donec convallis metus at risus fringilla, quis 
rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor 
risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend 
tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam 
rutrum metus non condimentum eleifend. Proin 
condimentum ante faucibus libero aliquet, 
id tempor purus tristique. Donec ornare eros at 
ante euismod, eu pharetra diam venenatis. Proin 
fringilla fermentum ullamcorper. Maecenas 
tempor tellus malesuada tortor facilisis, sit amet 
blandit enim tristique. Sed viverra enim et ex 
elementum, eget sagittis mauris venenatis. Nunc 
consectetur ligula erat, eu commodo dui rutrum at. 
Nunc magna ex, dignissim nec tristique nec, cursus 
vitae erat. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia.

30 x 1/2a

1/2a
1/4a

tekst: 26,3 pt
interlinia: 27,3 pt

Titillium Regular

Calibri Regular
tekst: 8 pt
interlinia: 9,6 pt (auto)

Calibri Regular
tekst: 8,9 pt
interlinia: 10,68 pt (auto)

14 x 1/2a

9 x 1/2a

1/2a

Calibri Regular
tekst: 12 pt

www.nfosigw.gov.pl

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Artykuł sponsorowany w prasie.
Siatka modulowa. Wersja ze sformuowaniem:
„Dofinansowano/sfinansowano ze środków  (...)”.

1/2a

a

Format A4
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce 
quis arcu eget leo posuere ornare et eget sapien. 
Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent 
vestibulum a leo id convallis. Cras odio orci, 
malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. 
Sed consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. 
Donec convallis metus at risus fringilla, quis 
rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor 
risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend 
tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam 
rutrum metus non condimentum eleifend. Proin 
condimentum ante faucibus libero aliquet, 
id tempor purus tristique. Donec ornare eros at 
ante euismod, eu pharetra diam venenatis. Proin 
fringilla fermentum ullamcorper. Maecenas 
tempor tellus malesuada tortor facilisis, sit amet 
blandit enim tristique. Sed viverra enim et ex 
elementum, eget sagittis mauris venenatis. Nunc 
consectetur ligula erat, eu commodo dui rutrum at. 
Nunc magna ex, dignissim nec tristique nec, cursus 
vitae erat. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce 
quis arcu eget leo posuere ornare et eget sapien. 
Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent 
vestibulum a leo id convallis. Cras odio orci, 
malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. 
Sed consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. 
Donec convallis metus at risus fringilla, quis 
rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor 
risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend 
tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam 
rutrum metus non condimentum eleifend. Proin 
condimentum ante faucibus libero aliquet, 
id tempor purus tristique. Donec ornare eros at 
ante euismod, eu pharetra diam venenatis. Proin 
fringilla fermentum ullamcorper. Maecenas 
tempor tellus malesuada tortor facilisis, sit amet 
blandit enim tristique. Sed viverra enim et ex 
elementum, eget sagittis mauris venenatis. Nunc 
consectetur ligula erat, eu commodo dui rutrum at. 
Nunc magna ex, dignissim nec tristique nec, cursus 
vitae erat. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce 
quis arcu eget leo posuere ornare et eget sapien. 
Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent 
vestibulum a leo id convallis. Cras odio orci, 
malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. 
Sed consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. 
Donec convallis metus at risus fringilla, quis 
rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor 
risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend 
tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam 
rutrum metus non condimentum eleifend. Proin 
condimentum ante faucibus libero aliquet, 
id tempor purus tristique. Donec ornare eros at 
ante euismod, eu pharetra diam venenatis. Proin 
fringilla fermentum ullamcorper. Maecenas 
tempor tellus malesuada tortor facilisis, sit amet 
blandit enim tristique. Sed viverra enim et ex 
elementum, eget sagittis mauris venenatis. Nunc 
consectetur ligula erat, eu commodo dui rutrum at. 
Nunc magna ex, dignissim nec tristique nec, cursus 
vitae erat. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia. Duis vel urna convallis, auctor lorem 
consequat, commodo mi. Sed mattis sagittis diam
in lacinia.

Artykuł sponsorowany w prasie.
Przykład. Wersja ze sformuowaniem:
„Dofinansowano/sfinansowano ze środków  (...)”.

www.nfosigw.gov.pl

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Format A4
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

30 x 1/2a

1/2a
1/4a

tekst: 26,3 pt
interlinia: 27,3 pt

Titillium Regular

Calibri Regular
tekst: 11 pt
interlinia: 13,2 pt (auto)

1/2a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce quis arcu eget
leo posuere ornare et eget sapien. Nam vestibulum ornare vulputate. 

Reklama prasowa.
Układ pionowy, siatka modułowa.

www.nfosigw.gov.pl
1/2a

a

Calibri Regular
tekst: 12 pt

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Format A4
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce quis arcu eget
leo posuere ornare et eget sapien. Nam vestibulum ornare vulputate. 

Reklama prasowa.
Układ pionowy. Przykład.

www.nfosigw.gov.pl

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Format A4
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Lorem ipsum dolor sit amet.

www.nfosigw.gov.pl

30 x 1/2a

1/2a

1/2a

Calibri Regular
tekst: 12 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce quis arcu eget
leo posuere ornare et eget sapien. Nam vestibulum ornare vulputate. 

1/2atekst: 26,3 pt
Titillium Regular

Calibri Regular
tekst: 11 pt
interlinia: 13,2 pt (auto)

Reklama prasowa. 
Układ poziomy, siatka modułowa.

a Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

1/2a

Format A5
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Reklama prasowa. 
Układ poziomy. Przykład.

Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce quis arcu eget 
leo posuere ornare et eget sapien. Nam vestibulum ornare vulputate. 

www.nfosigw.gov.pl

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Format A5



1/2a

1/2a

a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce quis arcu 
eget leo posuere ornare et eget sapien. Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent vestibulum a leo id
convallis. Cras odio orci, malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. Sed consequat orci mi, in vulputate 
lacus iaculis ac. Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor 
risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam rutrum metus 
non condimentum eleifend. Proin condimentum ante faucibus libero aliquet, id tempor purus tristique. 
Donec ornare eros at ante euismod, eu pharetra diam venenatis.

Dolor Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet.

dolor

DYPLOM
Calibri Regular
tekst: 17 pt

Calibri Regular
tekst: 24 pt

Calibri Regular
tekst: 53 pt

Calibri Regular
tekst: 11 pt
interlinia: 13,2 pt (auto)

Calibri Regular
tekst: 17 pt

Księga Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW 40

Dyplom. 
Siatka modułowa.

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Format A4



Dolor Consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet.

dolor

DYPLOM
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Dyplom. 
Przykład.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. Fusce quis arcu 
eget leo posuere ornare et eget sapien. Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent vestibulum a leo id
convallis. Cras odio orci, malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. Sed consequat orci mi, in vulputate 
lacus iaculis ac. Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor 
risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam rutrum metus 
non condimentum eleifend. Proin condimentum ante faucibus libero aliquet, id tempor purus tristique. 
Donec ornare eros at ante euismod, eu pharetra diam venenatis.

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Format A4
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Certyfikat. 
Siatka modułowa.

1/2a
Calibri Regular
tekst: 17 pt

Calibri Regular
tekst: 24 pt

Calibri Regular
tekst: 24 pt

Calibri Regular
tekst: 11 pt
interlinia: 13,2 pt (auto)

interlinia: 28,8 pt (auto)

Calibri Regular
tekst: 11 pt

1/2a

a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. 
Fusce quis arcu eget leo posuere ornare et eget sapien. Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent vestibulum 
a leo id convallis. Cras odio orci, malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. Sed consequat orci mi, in 
vulputate lacus iaculis ac. Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor 
porttitor risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam rutrum 
metus non condimentum eleifend. Proin condimentum ante faucibus libero aliquet, id tempor purus tristique. 
Donec ornare eros at ante euismod, eu pharetra diam venenatis. Praesent vestibulum a leo id convallis. Cras 
odio orci, malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. Sed consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. 
Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor risus id venenatis. 
Phasellus faucibus eleifend tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam rutrum metus non condimentum 
eleifend. Proin condimentum ante faucibus libero aliquet, id tempor purus tristique. Donec ornare eros at ante 
euismod, eu pharetra diam venenatis. Cras odio orci, malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. Sed 
consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus 
nunc pharetra. Quisque tempor porttitor risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend tincidunt.

Dolor Consectetur adipiscing elit,
Phasellus faucibus eleifend tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet.Dolor Consectetur adipiscing elit

00 dolor 2014 r.

Certyfikat

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
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Format A4
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vel finibus risus, vitae accumsan arcu. 
Fusce quis arcu eget leo posuere ornare et eget sapien. Nam vestibulum ornare vulputate. Praesent vestibulum 
a leo id convallis. Cras odio orci, malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. Sed consequat orci mi, in 
vulputate lacus iaculis ac. Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor 
porttitor risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam rutrum 
metus non condimentum eleifend. Proin condimentum ante faucibus libero aliquet, id tempor purus tristique. 
Donec ornare eros at ante euismod, eu pharetra diam venenatis. Praesent vestibulum a leo id convallis. Cras 
odio orci, malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. Sed consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. 
Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus nunc pharetra. Quisque tempor porttitor risus id venenatis. 
Phasellus faucibus eleifend tincidunt. Nam finibus in diam quis iaculis. Etiam rutrum metus non condimentum 
eleifend. Proin condimentum ante faucibus libero aliquet, id tempor purus tristique. Donec ornare eros at ante 
euismod, eu pharetra diam venenatis. Cras odio orci, malesuada non mi varius, aliquet placerat neque. Sed 
consequat orci mi, in vulputate lacus iaculis ac. Donec convallis metus at risus fringilla, quis rhoncus 
nunc pharetra. Quisque tempor porttitor risus id venenatis. Phasellus faucibus eleifend tincidunt.

Dolor Consectetur adipiscing elit,
Phasellus faucibus eleifend tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet.Dolor Consectetur adipiscing elit

00 dolor 2014 r.

Certyfikat

Certyfikat. 
Przykład.

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Format A4
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Użycie znaku NFOŚiGW wraz ze 
sformułowaniem o dofinansowaniu lub 
sfinansowaniu w drukach zewnętrznych. 
Na okładce publikacji, 1 lub 4 stronie okładki. 
Przykład.

W celu poprawnego zastosowania logo należy zapoznać się 
ze stronami 18 - 19 KIW Część 1 „Logotyp. Zastosowanie 
logotypu NFOŚiGW w zestawieniu z innymi znakami.” oraz
35 - 37 KIW Część 1 „Kolorystyka podstawowa.”

LOGO

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

LOGO

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Maecenas 
porttitor  
nisi

A
1/2A

10%

1/2Apole ochronne

100%
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Użycie znaku NFOŚiGW wraz ze 
sformułowaniem o dofinansowaniu lub 
sfinansowaniu w drukach zewnętrznych. 
Na stronie tytulowej lub w kolumnie 
redakcyjnej. Przykład.

Zastosowanie: (np.: albumy, broszury, książki, foldery, 
plakaty, plansze edukacyjne, podręczniki, poradniki, raporty, 
ulotki, wydawnictwa okolicznościowe, sprawozdanie).

W celu poprawnego zastosowania logo należy zapoznać się 
ze stronami 18 - 19 KIW Część 1 „Logotyp. Zastosowanie 
logotypu NFOŚiGW w zestawieniu z innymi znakami.” oraz
35 - 37 KIW Część 1 „Kolorystyka podstawowa.”

Maecenas 
porttitor nisi

A

2A

1/2A 1/2A

A

LOGO

Mattis nisi.

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

10%

A

2A

A

LOGO
Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

1/2A 1/2A

10%

100%

Autor: Agnieszka Nowak

Tytuł: Ut vel maximus ligula. Donec non leo aliquet dolor vehicula hendrerit nec eu augue. 
Ut congue vitae sem vitae pharetra. Donec non leo aliquet dolor vehicula hendrerit nec 
eu augue. 
Projket okładki i strony tytułowej: Agnieszka Nowak
Skład i łamanie: Agnieszka Nowak

Copyright © ut congue vitae sem vitae pharetra 2014
Weszlkie prawa zastrzeżone
Copyright © by Agnieszka Nowak
All rights reserved

ISBN: 000-00-00000-00-0
e-mail: 



Księga Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW

Baner internetowy. 
Przykład na siatce.

Dedykowany rodzaj baneru to tzw.  billboard o wymiarach 
750 px x 100 px oraz tzw. podwójny billboard o wymiarach 
750 px x 200 px.

46

Lorem ipsum dolor
sit amet.

Source Sans Pro Light
tekst: 33 pt
interlinia: 39,6 pt (auto)

a

750 px

750 px

200 px

100 px

1/2a

1/2a

1/2a

1/2a

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

1/2a
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Lorem ipsum dolor
sit amet.

Baner internetowy. 
Przykład.

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
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Naklejka na płytę CD/DVD. 
Siatka modułowa.

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet.
00 dolor 2014 r.

Calibri Regular
tekst: 18 pt
Calibri Regular
tekst: 14 pt

Calibri Regular
tekst: 12 pt

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Format 1:1
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Naklejka na płytę CD/DVD. 
Przykład.

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet.
00 dolor 2014 r.

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Format 1:1



Sfinansowano ze środków
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

75 mm

45 mm

45 mm

20,1 mm

29,5 mm

100%50%

50%

Calibri Regular
tekst: 6,5 pt
interlinia: 7,5 pt (auto)
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Naklejka inwentarzowe, 
naklejki na wyposażenie, oznakowanie
inwestycji. Przykłady na siatce.

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

XY-91-107/2015

XY-91-107/2015

Calibri Regular
tekst: 11 pt
interlinia: 13,2 pt (auto)

Calibri Regular
tekst: 11 pt
interlinia: 13,2 pt (auto)

naklejka pionowa

naklejka pozioma
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LOGONazwa podmiotu odpowiedzialnego
za realizację

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Wartość przedsięwzięcia:

Pożyczka/dotacja NFOŚiGW:

Tytuł przedsięwzięcia

2,8 m

2,4 m

Calibri Regular
tekst: 260 pt
interlinia: 312 pt (auto)

Calibri Regular
tekst: 252 pt
interlinia: 302,4 pt (auto)

Calibri Regular
tekst: 280 pt
interlinia: 336 pt (auto)

Calibri Regular
tekst: 500 pt

Tablica informacyjna.
Siatka.

100%

50%

a

1/2a

_,__ PLN

_,__ PLN
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Wartość przedsięwzięcia:

Pożyczka/dotacja NFOŚiGW:

_,__ PLN

_,__ PLN

LOGO

Tytuł przedsięwzięcia

Tablica informacyjna.
Przykład.

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego
za realizację

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
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Tablica pamiątkowa.
Siatka.

50% 1/2a

LOGO Nazwa podmiotu odpowiedzialnego 
za realizację

Tytuł przedsięwzięcia

0,4 m

0,3 m

Calibri Regular
tekst: 43 pt
interlinia: 52 pt (auto)

Calibri Regular
tekst: 83 pt

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

100% a

Calibri Regular
tekst: 42 pt
interlinia: 50,4 pt (auto)
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Tablica pamiątkowa.
Przykład.

LOGO

Tytuł przedsięwzięcia

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego 
za realizację

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
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Tablica pamiątkowa.
Układ pionowy, siatka.

100%

50%

a

1/2a

LOGO

Nazwa podmiotu
odpowiedzialnego 
za realizację

0,4 m

0,3 m

Calibri Regular
tekst: 43 pt
interlinia: 52 pt (auto)

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Tytuł
przedsięwzięcia

Calibri Regular
tekst: 83 pt

Calibri Regular
tekst: 41,3 pt
interlinia: 49,56 pt (auto)
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Tablica pamiątkowa.
Układ pionowy, siatka.

LOGO

Tytuł
przedsięwzięcia

Nazwa podmiotu
odpowiedzialnego 
za realizację

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej



Komórka koordynująca użycie logotypu NFOŚiGW i stosowanie zapisów KIW NFOŚiGW: 
Departament Strategii i Komunikacji, Wydział Strategii i Komunikacji, email: KIW@nfosigw.gov.pl


