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LOGO - wersja podstawowa, pionowa
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LOGO - wersja pozioma
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LOGO - wersja skrócona - sygnet
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LOGO - pole ochronne znaku

Wyznaczenie pola ochronnego znaku jest gwarancją czystości
i przejrzystości użycia znaku na różnych materiałach.
Pole ochronne znaku to obszar wokół znaku wolny
od jakichkolwiek ingerencji graficznych i typograficznych. Służy
zachowaniu bezpiecznej, przestrzeni pozwalającej na skuteczne
oddziaływanie znaku.

Szerokość pola ochronnego we wszystkich wersjach znaku wyznacza 
wielkość modułu X, który został wyznaczony na
podstawie wielkości podstawy litery F w monogramie.

A. Pole ochronne znaku bez rozwinięcia
B. Pole ochronne znaku z rozwinięciem pod monogramem
C. Pole ochronne znaku z rozwinięciem obok monogramu

A

B

C
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LOGO - siatka znaku

Siatka znaku pozwala na wierne odwzorowanie oraz skalowanie znaku. 
Dzięki niej możliwe jest precyzyjne przeniesienie znaku na różne 
nośniki.

Konstrukcja monogramu opiera się na budowie fontu, który został 
wybrany.
Łuki zostały wyrysowane w oparciu o okręgi, dzięki czemu litery 
zachowują taki sam charakter i dynamikę.
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LOGO - proporcje budowy

W logo wersji pionowe, podstawowej proporcje budowy oparto na 
wysokości lewej nogi litery N w pełnej nazwie firmy.

W poziomej wersji logo proporcje budowy oparto na wysokości małej 
litery o w pełnej nazwie firmy, odstęp pomiędzy skrótem a pełną nazwą 
na szerokości litery N ze skrótu NFZ.
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LOGO - warianty kolorystyczne

Charakterystyka znaku decyduje o formie jego prezentacji
w kolorystyce podstawowej oraz w wersji monochromatycznej.
Zawsze należy stosować ten sam kolor dla monogramu oraz
rozwinięcia nazwy NFZ.

A. Kolorystyka podstawowa znaku
B. Wersja monochromatyczna

A

B
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LOGO - warianty kolorystyczne
  −  znak w kontrze

Znak w kontrze należy stosować zawsze w kolorze białym.

Zawsze należy stosować ten sam kolor dla monogramu oraz
rozwinięcia nazwy NFZ.

A. Znak w kontrze dla kolorystyki podstawowej znaku
B. Wersja monochromatyczna

A

B
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LOGO na aplach kolorystycznych

Aplikacja logotypu na barwnych, jednolitych tłach podlega kontroli 
spektrum nasycenia i luminacji koloru.

W przypadku znaku w podstawowym wariancie kolorystycznym 
tolerancja nasycenia tła wyraża się wartościami pomiędzy
10% a 40%.
 
W przypadku stosowania logotypu w kontrze dolny próg tolerancji 
to 50%.
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LOGO na tłach niejednolitych

W przypadku umieszczania znaku na tłach niejednolitych (takich jak 
fotografie czy grafiki wektorowe) należy stosować pole
własne.

Na takich tłach dopuszczalne jest stosowanie znaku bez pola własnego 
jedynie, gdy ich nasycenie lub/i barwa nie kolidują z poprawną 
ekspozycją logo i nie zmniejszają jego czytelności.

Warunkiem koniecznym jest zachowanie czytelności znaku. 
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LOGO - niewłaściwe modyfikacje

Znaku Narodowego Funduszu Zdrowia można używać wyłącznie 
zgodnie z zasadami zawartymi w księdze znaku. 

Nie wolno:
A. zmieniać kolorystyki poszczególnych elementów znaku
B. zniekształcać znaku
C. zmieniać położenia elementów znaku
D. usuwać elementów znaku
E. dodawać obrysu do znaku
F. zmieniać proporcji poszczególnych elementów znaku
G. wypełniać znaku przejściem tonalnym
H. zmieniać typografii znaku

A E

C G

B F

D H

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
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LOGO - niewłaściwe modyfikacje

Znaku Narodowego Funduszu Zdrowia można używać wyłącznie 
zgodnie z zasadami zawartymi w księdze znaku. 

Nie wolno:
I. dodawać cienia do znaku
J. dodawać efektów do znaku
K. dodawać elementów do znaku
L. obracać znaku
M. zniekształcać elementów znaku
N. stosować znaku w przezroczystości

I L

K N

J M
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2 Typografia

19



Krój podstawowy

Nieodłącznym elementem znaku jest typografia. Aby dopełnić 
znaczenia znaku użyto szeryfowego kroju pisma - Minion Pro (open 
type). 

Odmian tych używamy tylko w dopiskach działów, wydziałow
i innych komórek NFZ.

Zgodnie ze standardami dostępności nie powinno się używać 
fontów szeryfowych. Mając na uwadze tę zasadę, nie stosujemy 
tego typu fontów nigdzie poza logotypami.

Minion Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ 
!@#$%^&*()
abcdefghijklmnoprstuwxyz ,./;’\[]-=+
1234567890
ąśćżźń

Minoin Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ 
!@#$%^&*()
abcdefghijklmnoprstuwxyz ,./;’\[]-=+
1234567890
ąśćżźń
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Krój dodatkowy

Do tekstów należy użyć dodatkowego kroju pisma przeznaczonego do 
stosowania wraz z systemem identyfikacji. Rekomendowany jest font 
bezszeryfowy np. Calibri lub Lato.

Calibri Light

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTWXYZ 
!@#$%^&*()
abcdefghijklmnoprstuwxyz ,./;’\
[]-=+
1234567890
ąśćżźń

Lato Light

ABCDEFGHIJKLMNOPRST WXYZ 
!@#$%^&*()
abcdefghijklmnoprstuwxyz ,./;’\[]-
=+
1234567890
ąśćżźń

Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ 
!@#$%^&*()
abcdefghijklmnoprstuwxyz ,./;’\
[]-=+
1234567890
ąśćżźń

Lato Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTWXYZ 
!@#$%^&*()
abcdefghijklmnoprstuwxyz ,./;’\
[]-=+
1234567890
ąśćżźń

Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPRST
WXYZ !@#$%^&*()
abcdefghijklmnoprstuwxyz ,./;’\
[]-=+
1234567890
ąśćżźń

Lato Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTWXYZ 
!@#$%^&*()
abcdefghijklmnoprstuwxyz ,./;’\[]-
=+
1234567890
ąśćżźń

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate.
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3 Kolorystyka
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Kolorystyka podstawowa i dodatkowa

Podana paleta kolorów jest używana w przypadku doboru
kolorystyki do logo oraz elementów używanych wraz z systemem
identyfikacji wizualnej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowa paleta kolorystyczna jest używana głównie
do wyróżnień elementów graficznych w broszurach, prezentacjach 
czy stronie www.

R 80 
G 188 
B 189

C 65 
M 0 
Y 30 
K 0

PANTONE 
235 U

HTML 
#50bcbd

R 38 
G 20 
B 116

C 100 
M 100 
Y 0 
K 0

PANTONE 
S 184-1

HTML #261474

RAL 
clasic 5002

LAB 
20/33/-57

3M Scotchcal®
series 2330-89
series 3630-87

Ackermann
isacord 40 3102
isalon 40 3102

R 58 
G 91 
B 167

C 85 
M 65 
Y 0 
K 0

PANTONE 
2728 C

HTML 
#3a5ba7

R 90 
G 161 
B 216

C 65 
M 25 
Y 0 
K 0

PANTONE 
2925 C

HTML 
#5aa1d8

R 247
G 166 
B 0

C 0 
M 40 
Y 100 
K 0

PANTONE 
123 C

HTML 
#f7a600
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4 Logo NFZ  − centrala 
i oddziały wojewódzkie oraz delegatury
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NAGŁÓWKI   − budowa

Proporcje i warianty umieszczenia nazwy stanowsk ścisłego 
kierownictwa, cepartammentów centrali, oddziałów i delegatur NFZ  
w stosunku do logo.

A. Ścisłe kierownictwo NFZ
B. Departamenty centrali i oddziały
C. Delegatury
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B

C



NAGŁÓWKI - ścisłe kierownictwo NFZ – 
przykłady
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NAGŁÓWKI - centrala NFZ – przykłady
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NAGŁÓWKI - centrala NFZ – przykłady
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NAGŁÓWKI - centrala NFZ – przykłady
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NAGŁÓWKI - oddziały i delegatury
 – przykłady
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NAGŁÓWKI - oddziały i delegatury
 – przykłady
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NAGŁÓWKI - oddziały i delegatury
 – przykłady
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NAGŁÓWKI - oddziały i delegatury
 – przykłady
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NAGŁÓWKI - oddziały i delegatury
 – przykłady
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NAGŁÓWKI - oddziały i delegatury
 – przykłady
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