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1. Historia powstawania znaku

Punktem wyjścia dla znaku Narodowego Banku Polski – Rys. 1
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Kolor NBP (3) inspirowany jest barwami kamieni szlachetnych – szafiru i szmaragdu – Rys. 3. Elementy w tym odcieniu,

Kolor NBP (3) inspirowany
jest barwami kamieni szlachetnych
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Rys. 2
Rys. 2
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Krój pisma logotypu nawiązuje do najlepszych klasycyzujących
tradycji, gwarantując ponadczasowość znaku Narodowego
Banku Polskiego.
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Rys. 3
Rys. 3
barwy znaku NBP
barwy
– tradycja kolorystyki

znaku NBP
– tradycja kolorystyki
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2. Budowa znaku

Znak Narodowego Banku Polskiego składa się z dwóch elementów: sygnetu zawierającego akronim NBP oraz logotypu
zawierającego pełną nazwę banku.
Znak funkcjonuje w dwóch wersjach: podstawowej – Rys. 1
oraz uzupełniającej – Rys. 2. Zaleca się stosowanie znaku
w wersji podstawowej.

Rys. 1
wersja podstawowa

sygnet

+

logotyp

W przypadkach, w których z punktu widzenia kompozycji
graficznej nie jest możliwe zastosowanie wersji podstawowej
znaku, należy zastosować wersję uzupełniającą.

znak

W szczególnych sytuacjach dopuszczalne jest umieszczenie
samego akronimu, o ile całe tło wypełnione jest kolorem tła
sygnetu. Wtedy na pierwszej stronie musi się znaleźć znak
NBP w wersji podstawowej.

Rys. 2
wersja uzupełniająca

Nie wolno samodzielnie modyfikować kolorystyki lub kształtu
znaku NBP. Znak stanowi całość i nie powinien być poddawany
jakimkolwiek zniekształceniom.
Znak NBP umieszczany na banknotach jest integralną częścią
ich projektu.

sygnet

+

logotyp
znak

Rys. 3
sygnet

sygnet
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3. Konstrukcja znaku

Podstawowym modułem służącym do wyznaczania wzajemnych relacji poszczególnych elementów znaku oraz wielkości
pola ochronnego jest wielkość a równa szerokości sygnetu.

Rys. 1
wersja podstawowa

Logotyp odsunięty jest od sygnetu o odległość równą 1⁄6 a (czyli
1⁄6 szerokości sygnetu).
Le Monde Journal Book

Rys. 2
wersja uzupełniająca

Le Monde Journal Book

Rys. 3
sygnet
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4. Pole ochronne

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku, bez elementów
tekstowych oraz graficznych, które mogłyby naruszać czytelność znaku NBP. Pole ochronne wyznacza również minimalny
odstęp znaku od krawędzi nośnika.

Rys. 1
pole ochronne wersji
podstawowej

Pole ochronne znaku zostało wyznaczone przez powiększenie
powierzchni znaku o obszar równy 1⁄2 a (czyli 1⁄2 szerokości
sygnetu) – Rys. 1, 2. Pole ochronne sygnetu zostało wyznaczone
przez powiększenie powierzchni znaku o obszar równy 1⁄3 a
(czyli 1⁄3 szerokości sygnetu) – Rys. 3.
Nie wolno naruszać pola ochronnego, ponieważ gwarantuje
ono prawidłowy odbiór wizualny znaku.
Rys. 2
pole ochronne wersji
uzupełniającej

Rys. 3
pole ochronne sygnetu
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5. Znak z polem własnym

Rys. 1
pole własne i pole
ochronne wersji
podstawowej

Pole własne znaku zostało skonstruowane przez powiększenie
powierzchni znaku o obszar równy 1⁄3 a (czyli 1⁄3 szerokości
sygnetu) – Rys. 1, 2, 3.
Pole ochronne zostało skonstruowane przez powiększenie
powierzchni znaku z polem własnym o obszar równy 1⁄3 a
(czyli 1⁄3 szerokości sygnetu) – Rys. 1, 2, 3.
Nie wolno naruszać pola ochronnego. Stosowanie się do
pola ochronnego gwarantuje prawidłowy odbiór wizualny
znaku.

pole
własne

pole
ochronne

Rys. 2
pole własne i pole
ochronne wersji
uzupełniającej

Rys. 3
pole własne i pole
ochronne sygnetu
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6. Kolorystyka podstawowa

Znak NBP funkcjonuje w kilku wariantach kolorystycznych.
Zastosowanie danego wariantu jest uzależnione od technologii druku lub rodzaju nośnika, na jakim występuje. Zaleca
się ścisłe przestrzeganie zasad kolorystycznych, by zachować
spójny i profesjonalny wizerunek NBP.

Rys. 1
wariant pełnokolorowy
1, 2
kolor logotypu wraz z belkami
CMYK 90/0/49/50

Podstawowym wariantem jest wariant pełnokolorowy, który
odnosi się do wszystkich wersji znaku.
Podstawowymi elementami wariantu pełnokolorowego znaku
są: przejście tonalne w tle sygnetu – 1, biały kolor liter sygnetu
– 2 oraz jednolity kolor logotypu wraz z belkami – 3, 4.
Gradient NBP w tle sygnetu zbudowany jest z dwóch warstw
nałożonych na siebie: jednolitej apli koloru oraz gradientu
w kolorze czarnym.
W dokumentach drukowanych opierających się na barwach
procesowych CMYK zamieszczamy podstawowy wariant
kolorystyczny (pełnokolorowy).

Rys. 2
budowa kolorystyki sygnetu
+

1 warstwa

=

2 warstwa

Gradient NBP

1 warstwa – apla koloru:
CMYK 90/0/49/0
2 warstwa – przejście tonalne
w kolorze czarnym

Rys. 3
budowa przejścia tonalnego
w sygnecie NBP
0%
20%

CMYK 0/0/0/50

40%

90%
100%

CMYK 0/0/0/85
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7. Wariant monochromatyczny

Jeśli technologia druku uniemożliwia zastosowanie znaku
w wariancie pełnokolorowym, dopuszczalne jest stosowanie
znaku w wariancie monochromatycznym – Rys. 1, 2.

Rys. 1
wariant monochromatyczny
zielony

Materiały przeznaczone do kserowania lub przesyłania faksem
powinny posiadać znak w wariancie czarno-białym.
W przypadku stosowania znaku w wariancie monochromatycznym zielonym, należy stosować kolory zgodne z poniższymi
skalami:
skala Pantone dla papierów powlekanych: 7719 C
skala Pantone dla papierów niepowlekanych: 7719 U
skala RAL: 6004
W przypadku stosowania znaku w wariancie monochromatycznym czarno-białym, należy stosować kolory z poniższych skal:
skala CMYK: 100% K
skala RGB: 0/0/0
skala RAL: 5004
skala Pantone dla papierów powlekanych: Black C
skala Pantone dla papierów niepowlekanych: Black U

Rys. 2
wariant monochromatyczny
czarno-biały
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8. Wariant ozdobny

W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest stosowanie
znaku w wariancie ozdobnym – Rys. 1, 2. Dotyczy to przede
wszystkim: okazjonalnych, indywidualnie zaprojektowanych
materiałów, np. w technice hotstampingu lub lakierniczej na
oznakowaniu budynków (oddziałów okręgowych).

Rys. 1
wariant ozdobny złoty

W przypadku stosowania znaku w wariancie ozdobnym złotym,
należy stosować kolory zgodne z poniższymi skalami:
skala Pantone dla papierów powlekanych: 871 C
skala Pantone dla papierów niepowlekanych: 871 U
skala RAL: 1036
W przypadku stosowania znaku w wariancie ozdobnym srebrnym,
należy stosować kolory z poniższych skal:
skala Pantone dla papierów powlekanych: 877 C
skala Pantone dla papierów niepowlekanych: 877 U
skala RAL: 9022

Rys. 2
wariant ozdobny srebrny
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9. Optymalna wielkość znaku

Optymalna wielkość znaku na różnych formatach nośników.

Rys. 1
optymalna wielkość
dla formatu A4

format nośnika

wysokość znaku

A1 (594 x 841 mm)

53 mm

A2 (420 x 594 mm)

37 mm

A3 (297 x 420 mm)

26 mm

A4 (210 x 297 mm)

18 mm

A5 (148 x 210 mm)

15 mm

A6 (105 x 148 mm)

12 mm
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10. Minimalna wielkość znaku

Minimalna wielkość znaku gwarantująca jego czytelność
w różnych technikach reprodukcji.
W przypadku konieczności użycia mniejszego logotypu niż
zalecany, należy wykonać próby.
Do użytku elektronicznego (na ekran) stosujemy znak w kolorystyce podstawowej o wysokości sygnetu nie mniejszej niż 50 px.

offset CMYK / sitodruk

kolorystyka podstawowa
wariant monochromatyczny

offset Pantone / tampondruk

wariant monochromatyczny

Rys. 1
drukarskie techniki
reprodukcji

fleksografia

biurowa drukarka laserowa
lub atramentowa

kolorystyka podstawowa
wariant monochromatyczny
– czarno-biały

Rys. 2
biurowe techniki
reprodukcji

tłoczenie papieru

tłoczenie bez folii
lub w wariancie ozdobnym

Rys. 3
inne techniki
reprodukcji
ploter tnący
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11. Znak na tłach jednolitych

Znak Narodowego Banku Polskiego powinien być umieszczany na białym tle, na którym można stosować wszelkie
warianty kolorystyczne (pełnokolorowy, monochromatyczny,
czarno-biały) – Rys. 1.
W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest umieszczenie
znaku na neutralnym, szarym tle o zmiennym lub jednolitym
nasyceniu do 15%.

Rys. 1
znak na białym tle
i neutralnie szarych tłach

Regułą nadrzędną jest jednak zachowanie czytelności znaku NBP.
Jeśli znak jest umieszczany na tle w kolorze NBP lub czarnym,
należy stosować znak w kontrze – Rys. 2, 3.

Rys. 2
znak w kontrze
na tle w kolorze NBP

Rys. 3
znak w kontrze
na tle czarnym
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12. Znak na tłach niejednolitych

W przypadku umieszczania znaku na niejednolitych, różnokolorowych tłach lub fotografiach należy zastosować znak
z polem własnym – Rys. 1, 2, 3.
Umieszczenie znaku na ciemnych tłach wymaga każdorazowej
akceptacji Departamentu Komunikacji i Promocji NBP.

Rys. 1
znak na niejednolitym tle

Rys. 2
znak na grafice w tle

Rys. 3
znak na fotografii
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13. Niepoprawne stosowanie
znaku
Szczegółowe zasady stosowania znaku NBP reguluje Księga
identyfikacji wizualnej NBP. Wytyczne te powinny być ściśle
przestrzegane.
W miejscu logotypu nie wolno:
■ umieszczać innych treści ani dopisywać elementów z naruszeniem obowiązujących reguł bądź pola ochronnego – Rys. 1,
■ zmieniać konstrukcji i proporcji poszczególnych elementów
znaku (obracać, przemieszczać, zmieniać kroju, odmiany
lub wielkości pisma w sygnecie lub logotypie) – Rys. 2,
■ umieszczać dodatkowych obiektów, nieuwzględnionych
w Księdze identyfikacji wizualnej NBP – Rys. 2,
■ zmieniać kolorystyki znaku, dodawać obrysów – Rys. 3.

Departament
Komunikcji i Promocji
Rys. 1
nie wolno zmieniać
treści w znaku
Oddział Okręgowy
Oddział Okręgowy

Rys. 2
nie wolno zmieniać
konstrukcji znaku
Narodowy

Bank

Polski

Rys. 3
nie wolno zmieniać
kolorystyki znaku
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14. Niepoprawne stosowanie
znaku na tłach
Szczegółowe zasady stosowania znaku NBP reguluje Księga
identyfikacji wizualnej NBP. Wytyczne te powinny być ściśle
przestrzegane.
■

Na innym tle niż białe nie wolno umieszczać znaku
w kolorystyce podstawowej oraz wariancie monochromatycznym – Rys. 1.

■

Nie wolno umieszczać znaku w kontrze na tłach innych
niż zielone lub czarne (opisane w kolorach podstawowych
NBP) – Rys. 2.

■

Nie wolno stosować efektów graficznych, które miałyby na
celu zwiększenie czytelności niepoprawnie zastosowanej
kolorystyki znaku na tłach (cienie, obrysy, rozświetlenia)
– Rys. 3.

Rys. 1
znak w wersji podstawowej
na innym tle niż białe

Rys. 2
znak w kontrze na tle innym
niż zielone lub czarne

Rys. 3
znak z graficznym efektem
rozświetlenia
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15. Znak zestawiony z innym
znakiem – wersja podstawowa
Znak NBP może funkcjonować zestawiony z innymi znakami – Rys. 1–3.
Rys. 1
znak NBP zestawiany
z innym znakiem
o proporcjach poziomych

Minimalną odległość innego znaku od znaku NBP wyznacza
szerokość sygnetu NBP (a).
W przypadku zestawienia ze znakiem o proporcjach poziomych,
szerokość innego znaku nie może przekroczyć szerokości
znaku NBP – Rys. 1.

x

x

W przypadku zestawienia ze znakiem o proporcjach pionowych
i zbliżonych do kwadratu, wysokość innego znaku nie może
przekroczyć wysokości pola własnego znaku NBP (2a) – Rys. 2.
Te same zasady dotyczą zestawienia znaków w osi pionowej
– Rys. 3.
Schematy pokazują maksymalne i nieprzekraczalne wielkości innych znaków zestawianych ze znakiem NBP. Mogą być
mniejsze, odpowiednie dla danego znaku, tak by nie zachwiać
optycznych relacji pomiędzy znakami.

2a

a

a

x

2a

Rys. 2
znak NBP zestawiany
z innym znakiem
o proporcjach pionowych

Rys. 3
znak NBP zestawiany
z innym znakiem na
osi pionowej
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16. Znak zestawiony z innym
znakiem – wersja uzupełniająca
a

Także uzupełniająca wersja znaku NBP może funkcjonować
z innymi znakami – Rys. 4–6.

a

Rys. 1
uzupełniający znak NBP
zestawiany z innym znakiem
o proporcjach poziomych

Minimalną odległość innego znaku od znaku NBP wyznacza
szerokość sygnetu NBP (a).
W przypadku zestawienia ze znakiem o proporcjach poziomych,
szerokość innego znaku nie może przekroczyć szerokości
znaku NBP – Rys. 4.

x

W przypadku zestawienia ze znakiem o proporcjach pionowych
i zbliżonych do kwadratu, wysokość innego znaku nie może
przekroczyć 2/3 wysokości pola własnego znaku NBP – Rys. 5.
Te same zasady dotyczą zestawienia znaków w osi pionowej
– Rys. 6.

a

x

a

Rys. 2
uzupełniający znak NBP
zestawiany z innym znakiem
o proporcjach pionowych

Schematy pokazują maksymalne i nieprzekraczalne wielkości innych znaków zestawianych ze znakiem NBP. Mogą być
mniejsze, odpowiednie dla danego znaku, tak by nie zachwiać
optycznych relacji pomiędzy znakami.

a

a

Rys. 3
uzupełniający znak NBP
zestawiany z innym znakiem
na osi pionowej
a

a

x
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17. Znak zestawiony z godłem

Znak NBP może być zestawiony z godłem Rzeczypospolitej
Polskiej.
W przypadku znaku w kolorze podstawowym – Rys. 1 należy
stosować prawidłową, pełnokolorową wersję godła, zgodnie
z Ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej (z późniejszymi zmianami).

Rys. 1
wariant pełnokolorowy
znaku NBP i godła RP

a

W przypadku znaku w wariancie monochromatycznym – Rys. 3.
należy stosować prawidłową, monochromatyczną wersję godła,
zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (z późniejszymi zmianami)¹.

Rys. 2
zasada zestawiania
znaku NBP z godłem RP

Rys. 3
wariant monochromatyczny
(zielony i czarno-biały)
znaku NBP i godła RP

a

1)

Źródło godła: http://www.poland.gov.pl/

Rys. 4
zasada zestawiania
wersji monochromaycznej
znaku NBP z godłem RP
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17. Znak zestawiony z godłem

Znak NBP może być zestawiony z godłem Rzeczypospolitej
Polskiej.
W przypadku znaku w kolorze podstawowym – Rys. 1 należy
stosować prawidłową, pełnokolorową wersję godła, zgodnie
z Ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej (z późniejszymi zmianami).

Rys. 1
wariant pełnokolorowy
znaku NBP i godła RP

a

W przypadku znaku w wariancie monochromatycznym – Rys. 3.
należy stosować prawidłową, monochromatyczną wersję godła,
zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (z późniejszymi zmianami)¹.

Rys. 2
zasada zestawiania
znaku NBP z godłem RP

Rys. 3
wariant monochromatyczny
(zielony i czarno-biały)
znaku NBP i godła RP

a

1)

Źródło godła: http://www.poland.gov.pl/

Rys. 4
zasada zestawiania
wersji monochromaycznej
znaku NBP z godłem RP
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18. Znak z informacją EUROSYSTEM

Rys. 1
wersja podstawowa znaku
z informacją EUROSYSTEM

Po wejściu Polski do strefy Euro znak NBP się zmieni i zostanie
wzbogacony o dodatkową informację eurosystemu. Eurosystem
składa się z Europejskiego Banku Centralnego i krajowych
banków centralnych państw będących w strefie euro. Eurosystem będzie istnieć obok ESBC, dopóki wszystkie państwa
członkowskie Unii Europejskiej nie przystąpią do strefy Euro.
Le Monde Journal Book
Small Caps, 50% K

Rys. 2
wersja uzupełniająca znaku
z informacją EUROSYSTEM
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z informacją EUROSYSTEM

Księga identyfikacji wizualnej

Narodowy Bank Polski

a

Rys. 1
pole ochronne wersji
podstawowej znaku
z informacją EUROSYSTEM

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku wolna od elementów
tekstowych oraz graficznych, które mogą naruszać tożsamość
lub czytelność znaku NBP. Pole ochronne wyznacza również
minimalny odstęp znaku od krawędzi nośnika.

Rys. 2
pole ochronne wersji
uzupełniającej znaku
z informacją EUROSYSTEM

a
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20. Wyjątki

Na polskich banknotach znajduje się inny niż opisany w Księdze
identyfikacji wizualnej logotyp NBP. Został on zaprojektowany
przez Andrzeja Heidricha, wraz z projektem banknotów, ma
odpowiedni dla każdego projektu kolor i pozostanie jako integralna część projektu, niezmienna do czasu obowiązywania
tej serii banknotów.

Rys. 1
logotyp NBP na
obowiązującej serii
banknotów

Z zasad identyfikacji wizualnej NBP wyłączone są takie komórki
NBP jak:
■
ObserwatorFinansowy.pl
■
Bank i Kredyt
Posiadają one swoje odrębne logotypy oraz zasady identyfikacji wizualnej.

Rys. 2
logotyp
Obserwatorfinansowy.pl

Rys. 3
logotyp Bank i Kredyt
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Typografia
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1. Podstawowy krój pisma

Do profesjonalnego składu tekstu w identyfikacji wizualnej
Narodowego Banku Polskiego stosuje się krój Le Monde Journal. Doskonale oddaje on charakter instytucji łącząc tradycję
z nowoczesnością. Został zaprojektowany w oparciu o XV-wieczne antykwy i profesjonalnie przystosowany do współczesnego
użytkowania. Jego konstrukcja ułatwia też czytanie wielostronicowych publikacji.
Krój pisma Le Monde Journal w wersji Pro składa się z 10 odmian.
Wszystkie odmiany zaopatrzone są w funkcje standardu Open
-Type oraz posiadają 700 specjalnie zaprojektowanych znaków,
m.in. kapitaliki, cyfry tekstowe oraz ligatury. Standardowa
wersja kroju Le Monde Journal nie posiada polskich znaków,
dlatego należy zawsze stosować wersję Pro.
Projektantem kroju Le Monde Journal jest Jean Francois Porchez.
Krój Le Monde Journal można kupić u wielu pośredników oraz
bezpośrednio w studiu projektanta:
https://typofonderie.com/fonts/le-monde-journal-family/

Le Monde Journal
0123456789 ABCDEFGHI
JKLMNOPQRSTUVWXYZ
¼ ½ ¾ ąćęłńśóźż

Regular
Book
Demi
Extra Demi
Bold

Regular Italic
Book Italic
Demi Italic
Extra Demi Italic
Bold Italic

Narodowy
Bank
Polski

Narodowy Bank Polski jest najważniejszą instytucją bankową państwa, strzegącą stabilności cen i polityki pieniężnej. Jego funkcje określa Konstytucja
RP i ustawa o NBP. Ma wyłączne prawo
emitowania pieniędzy i zarządzania
państwowymi rezerwami walutowymi.
Pełni funkcję banku banków – tworząc
warunki działania systemu bankowego
w Polsce oraz dba o jego stabilność.
Jest bankiem centralnym: nie prowadzi
rachunków dla obywateli, ale obsługuje
Skarb Państwa, realizując rozliczenia
pieniężne takich instytucji budżetowych
jak sądy czy urzędy skarbowe.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji
bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI
pokazuje bowiem średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej
analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka.
To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować
jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest
trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen,
wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami. Najczęściej używanym
przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen
żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna
prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny
energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz

Rys. 1
krój pisma Le Monde Journal
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1.1. Podstawowy krój pisma
– odmiany
W identyfikacji wizualnej NBP najczęściej stosowane są
4 z 10 odmian kroju Le Monde Journal: Book, Book Italic, Demi
i Extra Demi.

1
2
3
4

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
1⁄2, 1⁄3, 2⁄3, 1⁄4, 3⁄4
fi, ft, ff, fl

1
2
3
4

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
1⁄2, 1⁄3, 2⁄3, 1⁄4, 3⁄4
fi, ft, ff, fl

1
2
3
4

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
1⁄2, 1⁄3, 2⁄3, 1⁄4, 3⁄4
fi, ft, ff, fl

1
2
3
4

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
1⁄2, 1⁄3, 2⁄3, 1⁄4, 3⁄4
fi, ft, ff, fl

Le Monde Journal
Book

Le Monde Journal
Book Italic

Le Monde Journal
Demi

Le Monde Journal
Extra Demi

Rys. 1
podstawowy krój pisma NBP
Le Monde Journal w wersji Pro
1
kapitaliki
2
cyfry tekstowe
3
ułamki
4
ligatury
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2. Uzupełniający krój pisma

Uzupełniającym krojem pisma stosowanym w identyfikacji
wizualnej NBP jest Cooper Hewitt. Jest to współczesny, bezszeryfowy i jednoelementowy krój, wykorzystywany głównie do
tworzenia treści cyfrowych (np. strony internetowe, banery
reklamowe, animacje, podpisy w filmach).

Cooper Hewitt
Book

1

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Rys. 1
uzupełniający krój pisma NBP
Cooper Hewitt

½, ⅓, ⅔, ¼, ¾

1
ułamki

Ze względu na swój nowoczesny charakter może być również
stosowany w komunikacji drukowanej skierowanej do dzieci
i młodzieży.
Krój Cooper Hewitt składa sie z czternastu odmian w standardzie
Open Type. Może być łączony w materiałach z podstawowym
krojem Le Monde Journal.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Cooper Hewitt
Book Italic

Projektantem kroju jest Chester Jenkins. Cooper Hewitt jest
dostępny bezpłatnie na stronie:
https://www.cooperhewitt.org/open-source-at-cooper-hewitt/
cooper-hewitt-the-typeface-by-chester-jenkins/

1

½, ⅓, ⅔, ¼, ¾

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Cooper Hewitt
Semibold

1

½, ⅓, ⅔, ¼, ¾

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Cooper Hewitt
Bold

1

½, ⅓, ⅔, ¼, ¾
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3. Kroje pism do użytku biurowego

W pracach biurowych z wykorzystaniem oprogramowania do
edycji tekstów stosuje się systemowy krój Palatino Linotype.
Wykorzystywany jest on głównie do tworzenia pism, notatek,
listów oraz pozostałych dokumentów.
W przypadku tabel, wykresów oraz wszelkich prac związanych
z zastosowaniem arkuszy kalkulacyjnych stosuje się systemowy
krój Arial. Jego stosowanie zaleca się również w materiałach
wyświetlanych na ekranie (np. prezentacje multimedialne).
Arial to krój bezszeryfowy, jednoelementowy, rekomendowany
jako czytelny dla osób z wadami wzroku.

Palatino Linotype
Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Palatino Linotype
Bold

Rys. 1
Palatino Linotype
krój pisma do zastosowań
biurowych

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Rys. 2
Arial
krój pisma do materiałów
wyświetlanych na ekranie
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4. Użycie odpowiedniego kroju
pisma
Tabela obok systematyzuje używanie poszczególnych krojów
pisma w identyfikacji wizualnej NBP.

krój pisma

zastosowanie

Le Monde Journal

materiały do druku przygotowane
profesjonalnie, promocyjne,
wydawnictwa, publikacje

Cooper Hewitt

materiały profesjonalne cyfrowe, strony internetowe, reklamy internetowe,
podpisy do filmów, animacje, materiały drukowane kierowane do dzieci i
młodzieży

Palatino Linotype

materiały biurowe, dokumenty, listy,
notatki, pisma

Arial

materiały cyfrowe biurowe, e-mail,
prezentacje multimedialne, tabele,
wykresy

Le Monde Journal
Demi Cooper Hewitt Thin
Palatino Linotype
Regular

Arial Arial Arial Arial Arial Arial Arial Arial Arial
Arial Arial Arial Arial Arial Arial Arial Arial Arial
Arial Arial

Rys. 1
kroje pism w identyfikacji
wizualizalnej NBP
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5. Kolorystyka

Kolorystyka tekstów w identyfikacji wizualnej NBP jest ściśle
związana z opisanymi w księdze kolorami NBP.
W długich tekstach ciągłych (np. raporty NBP) dopuszczalne
jest używanie koloru czarnego lub szarego, w krótkich – kolorów NBP. W przypadku wyróżnień, dodatkowo, paletę kolorów
wyróżnień.
Odstępstwa o tych reguł możliwe są tylko w indywidualnie zaprojektowanych materiałach lub w ściśle określonych sytuacjach.

Konferencja po majowym posiedzeniu
Rady Polityki Pieniężnej
Konferencja po majowym posiedzeniu
Rady Polityki Pieniężnej
Konferencja po majowym posiedzeniu
Rady Polityki Pieniężnej
RPP obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. To korekta decyzji podjętych wcześniej, ale nie należy uważać jej za otwarcie
nowego cyklu obniżek - wyjaśniał podczas konferencji prezes NBP.
RPP obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. To korekta decyzji podjętych wcześniej, ale nie należy uważać jej za otwarcie
nowego cyklu obniżek - wyjaśniał podczas konferencji prezes NBP.
RPP obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. To korekta decyzji podjętych wcześniej, ale nie należy uważać jej za otwarcie
nowego cyklu obniżek - wyjaśniał podczas konferencji prezes NBP.

Rys. 1
kolorystyka tekstu

7

Rozdział 2. Typografia

Księga identyfikacji wizualnej

Narodowy Bank Polski

6. Hierarchia tytułów

Tytuły odzwierciedlają strukturę dokumentu; rangę tytułu
różnicujemy stopniem i krojem pisma oraz poziomem numeracji (jeśli występuje).
Standardowo stosuje się trzy rzędy tytułów różniących się pod
względem graficznym. Wszystkie tytuły występują w odmianie
pogrubionej, a ich hierarchię wyznacza stopień kroju pisma.
Trzeci rząd i następne są jednakowe graficznie, a wyróżnia je
zmiana numeracji.

rząd tytuł

rozmiar tytułu
względem stopnia pisma tekstu podstawowego

1

ok. 220%

2

120%-140%

3

100%

Tytuł drugiego rzędu ma większy stopień kroju pisma niż
tytuł trzeciego rzędu i tekst główny, ale – podobnie jak tytuł
trzeciego rzędu – jest pogrubiony. Tytuł pierwszego rzędu ma
największy stopień kroju pisma i również występuje w odmianie
pogrubionej (Demi w przypadku kroju Le Monde Journal).
Stopień kroju pisma tytułów należy dobierać tak, aby harmonijnie współgrały ze tekstem głównym. Tabela obok pokazuje regułę wyznaczania zalecanych rozmiarów kroju pisma
w hierarchii tytułów.

Rys. 1
zasada wyznaczania
rozmiaru tytułu
pierwszego, drugiego
lub trzeciego rzędu

Rys. 2
tytuły w publikacjach

Komitet Sterujący Inicjatywy
Wiedeńskiej 2 omawia plany
utworzenia unii bankowej

1. Unia bankowa
1.1. Plany
Komitet Sterujący Inicjatywy Wiedeńskiej 2 zebrał się w 14 stycznia 2013 r. w Wiedniu,
aby przedyskutować kwestie związane z tendencjami w procesie delewarowania jakością
aktywów, a także kolejne kroki zmierzające do utworzenia unii bankowej w świetle decyzji
Rady Unii Europejskiej z grudnia 2012 r. Członkowie Komitetu spotkali się również
z przedstawicielami głównych grup bankowych, działających w Europie Środkowej,
Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE) na spotkaniu, któremu przewodniczył
prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Sir Suma Chakrabarti. Uwagi
końcowe przedstawił wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wilhelm Molterer.
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7. Skład tekstu

Wyrównanie tekstu
W identyfikacji wizualnej NBP stosuje się dwa sposoby wyrównania tekstu ciągłego: justowanie pełne (Rys. 1) i do lewej
(Rys. 2). W większości przypadków zalecane jest pełne justowanie tekstów. Wyrównanie do lewej zaleca się w przypadku
którtkich tekstów promocyjnych, wąskiej kolumny tekstu lub
tekstu w dużym rozmiarze (Rys.3).
Wyrównanie tekstu do środka stosuje się tylko i wyłącznie wtedy,
gdy jest to najlepsze rozwiązanie biorąc pod uwagę nośnik
i format. Wyrównanie tekstu do prawej dopuszczalne jest tylko
i wyłącznie w krótkich tekstach w materiałach promocyjnych.
Dzielenie wyrazów
Dzielenie wyrazów pozwala uzyskać jednolity wygląd wiersza
tekstu. W obu wariantach wyrównywania tekstu stosuje się
dzielenie wyrazów zgodnie z zasadami pisowni. Dopuszcza
się nie więcej niż trzy przeniesienia występujące po sobie.
W krótkich tytułach i hasłach wyrazów nie dzielimy. W szczególnych przypadkach, gdy mamy do czynienia z pismem
o dużym stopniu, wyrównanym lewostronnie, dzielenie wyrazów nie jest konieczne.
Rozmiar tekstu
Sugerowany stopień kroju pisma tekstu ciągłego dla formatu
A4 to 9,5 pkt w przypadku publikacji oraz 11 pkt w przypadku
dokumentów i pism firmowych. Stopień kroju pisma w materiałach profesjonalnie projektowanych należy dobierać mając
na uwadze format nośnika i odbiorcę treści.
Minimalna wielkość w tekście ciągłym gwarantująca jego
czytelność to 7 pkt (Rys. 4). Krój pisma krótkich tekstów i haseł
w materiałach promocyjnych powinien być dobrany tak, by
teksty nie były zbyt ciężkie i przytłaczające.

NBP inwestuje rezerwy dewizowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery
wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje
międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw
dewizowych jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą
o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

NBP inwestuje rezerwy dewizowe w typowe instrumenty
 ȱ££ȱȱǯȱȱ£¿ï°ȱ ȱ£ ȱ
¢ȱ ï ǰȱ ȱ ¢ȱ ȱ¢ȱ ȱ
££ȱ¢ȱ¿£¢ ȱ£ȱȱ£ ǯȱ
 ȱ£¿ï°ȱ£ ȱ £ ¢ȱȱ£¢¢ ȱ
ȱȱȱ ȱȱ£ȱȱȱ ¢ȱȱ ¢ïȱ£ȱ ȱ£Ùǯ

Banknoty emitowane przez
Narodowy Bank Polski są
prawnym środkiem płatniczym
w Polsce.

Le Monde Journal Book, 7 pkt

Palatino Linotype Regular, 7 pkt

W marcu dodatnie było również saldo
zagranicznych inwestycji bezpośrednich
w Polsce na kwotę ok. 1,0 mld EUR.
Saldo zagranicznych inwestycji
portfelowych wyniosło nieco ponad
0,5 mld EUR, przy czym marcowy
napływ netto do Polski kapitału

ȱȱȱ¢Ùȱà Čȱȱ
££¢ȱ ¢ȱ£ïȱ ȱȱȱ ¿ȱǯȱŗǰŖȱȱ
ǯȱȱ££¢ȱ ¢ȱ
 ¢ȱ ¢Ùȱȱȱ
Ŗǰśȱȱǰȱ£¢ȱ£¢ȱ ¢ȱ
Ù¢ ȱĴȱȱȱÙȱ£ȱ

Rys. 1
justowanie pełne

Rys. 2
wyrównanie do lewej

Rys. 3
duży stopień pisma
– tekst wyrównany do lewej bez
dzielenia wyrazów

Rys. 4
minimalny zalecany
stopień pisma
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7.1. Skład tekstu

Interlinia
Interlinia ma duży wpływ na płynność czytania tekstu. Im
większy stopień kroju pisma tym mniejsza interlinia. Tabela
przedstawia jak zmieniają się wartości interlinii dla różnych
rozmiarów pisma. Przykładowo, dla kroju pisma o rozmiarze
9,5 pkt interlinia wynosi 135%. W przypadku luźnego składu
tekstu z dużym światłem między wyrazami, rozmiar interlinii
może być większy niż wynika to z tabeli i powinien być indywidualnie dobrany.
Światło międzywyrazowe (tracking)
W tekstach ciągłych światło międzywyrazowe powinno być
ustawione na zero. Jednakże, w profesjonalnym składzie tekstu,
dla osiągnięcia jednolitego wyglądu tekstu ciągłego dopuszcza
się pewne modyfikacje światła w przedziale od -20/1000ems
do +20/1000ems. W przypadku profesjonalnych projektów
typograficznych światło międzywyrazowe może nieznacznie
odbiegać od przyjętych ram, jednak nie może zniekształcać
kroju pisma lub płynnego rytmu wiersza. Jeśli projekt odbiega
od zaleceń KIW, musi być zaakceptowany przez Departament
Komunikacji i Promocji NBP.
Światło międzyliterowe (kerning)
W programach do profesjonalnego składu tekstu światło
międzyliterowe w przypadku kolumn tekstu powinno być
ustawione optycznie. Pozwala to na optyczne wyrównanie
odległości między literami, a tym samym harmonijny odbiór
wizualny całych wyrazów.

rozmiar tekstu

rozmiar interlini w stosunku do rozmiaru pisma

7-9,5 pkt

135%

10-49,5 pkt

120%

50 pkt <

110%

Le Monde Journal Book, tracking -20/1000 em
Le Monde Journal Book, tracking 0 em

Rys. 1
reguła wyznaczania
rozmiaru interlinii

Rys. 2
zalecany zakres
światła międzywyrazowego

Le Monde Journal Book, tracking +20/1000 em

nde

Rys. 3
światło międzyliterowe
standardowe względem
optycznego
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7.2. Skład tekstu

Ligatury
Ligatura to jeden znak stworzony z minimum dwóch sąsiadujących ze sobą znaków (Rys. 1). Ligatury można stosować
w przypadku profesjonalnego składu tekstu krojem Le Monde
Journal.
Duże litery (wersaliki, kapitaliki1)
Duże litery stosuje się zawsze, gdy wynika to z zasad pisowni. W tekście ciągłym kapitaliki mogą zastępować wersaliki
w cyfrach rzymskich i arabskich (Rys. 2, 3).
Znaki specjalne
W profesjonalnym składzie w tekście ciągłym można używać cyfr
tekstowych (Rys. 4) oraz ułamków firetowych. Dostępne są one
w zestawie znaków specjalnych kroju pisma Le Monde Journal.
Do przedstawiania wartości ekonomicznych używamy cyfr
tabelarycznych (o równej szerokości) w wersji liniowej.

fi

fi

Rys. 1
ligatura

1

Na koniec kwietnia odnotowano bardzo niewielki
2
wzrost agregatu M3. Wypłaty gotówki przed majowym weekendem i dopłaty podatku PIT sprawiły,
że spadły oszczędności osób prywatnych w bankach.
1

Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej
Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP
jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc.
z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt
procentowy.
1

Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej
2
Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP
jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2½ proc.
z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt
procentowy.

1 Kapitaliki – specjalnie zaprojektowane duże litery o wysokości małych liter

Rys. 2
1
kapitaliki w cyfrach arabskich
2
wersaliki w akronimach

Rys. 3
1
wersaliki w akronimie NBP

Rys. 4
1
cyfry tekstowe
2
cyfry tabelaryczne
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8. Interpunkcja

Podczas składu tekstu należy stosować interpunkcję zgodną
z zasadami języka polskiego.
Cudzysłowy
W języku polskim jako podstawowe stosuje się cudzysłowy
apostrofowe. W przypadku dużego stopnia pisma, krótkich
tekstów, tytułów czy haseł zaleca się stosowanie wysuniętego cudzysłowu otwierającego. Pozwala to na zachowanie
jednolitego wyglądu akapitu. Nie należy cudzysłowów łączyć
z pismem pochyłym.
Akapity
Zaleca się oddzielanie poszczególnych akapitów od siebie
odległością równą jednej interlinii tekstu (jednym pustym
wierszem).

„Bank”
„Podstawą zdrowego rozwoju życia
gospodarczego oraz siły finansowej
państwa jest zdrowa i silna waluta.
W celu jej stworzenia i zachowania
musi całe społeczeństwo ponosić
znaczne ofiary.”

Rys. 1
cudzysłowy apostrofowe

Rys. 2
wysunięcie cudzysłowu
otwierającego poza
łam tekstu

- Władysław Grabski

1. Bilans płatniczy
1.1. Dane
Narodowy Bank Polski opublikował 15 maja wstępne dane o bilansie płatniczym Polski w marcu br. Polski
eksport towarów w tym miesiącu wyniósł blisko 12,8 mld EUR i był minimalnie wyższy (o 9 mln EUR) niż
rok wcześniej, podczas gdy wartość importu obniżyła się o 2,0 proc.
Jak niemal zawsze, dodatnie – na kwotę ok. 0,5 mld EUR - było saldo handlu usługami oraz saldo transferów
z Unią Europejską (nieco ponad 0,9 mld EUR).
1.2. Saldo
W marcu dodatnie było również saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce na kwotę ok. 1,0
mld EUR. Saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło nieco ponad 0,5 mld EUR, przy czym
marcowy napływ netto do Polski kapitału z tytułu zakupu polskich papierów skarbowych (łącznie emisji
krajowej i zagranicznej) oszacowano na blisko 0,7 mld EUR.

Rys. 3
akapity tekstu oddzielone
jednym pustym wierszem
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9. Wyróżnienia

Pogrubienie
Podstawową metodą wyróżnienia w tekście ciągłym jest pogrubienie (zastosowanie odmiany pogrubionej w stosunku do
tekstu podstawowego).
Kolorystyka
W profesjonalnym składzie tekstu można wyróżnić fragment
tekstu zmieniając jego kolor na inny z palety kolorów NBP.
Kolorów należy używać oszczędnie, tak by nie dominowały
nad wyróżnianą treścią.
Poziome linie
W programach do profesjonalnego składu tekstu dopuszcza się
wyróżnianie tekstu za pomocą dwóch poziomych linii. Poziome linie mogą wydzielać zdanie w tekście ciągłym. Kolor linii
jest zawsze taki sam jak kolor tekstu. Długość linii jest równa
szerokości łamu.
Kolejny wariant wyróżnienia to pole tekstowe. Poziome linie
wyznaczają wówczas górną i dolną krawędź pola tekstowego.
Wyróżnienie nie tylko może mieć inny kolor niż tekst podstawowy, ale również większy rozmiar. Tekst w polu tekstowym
wyrównujemy do lewej lub do środka. Pole tekstowe może być
umiejscowione pomiędzy łamami.
Do wyróżnienia fragmentu tekstu w tekście ciągłym nie stosuje
się pochylenia, wersalików ani kapitalików.

Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie
poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego
koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji

Rys. 1
wyróżnienie poprzez
pogrubienie w tekście

Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie
poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego
koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji

Rys. 2
wyróżnienie poprzez
zmianę koloru tekstu

Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie
poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego
koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji

1

2
Komitet Sterujący Inicjatywy Wiedeńskiej
2 przekazał przedstawicielom instytucji
europejskich swoje uwagi dotyczące transgranicznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.123
Uwagi te koncentrują się na aspektach
współpracy krajów macierzystych i goszczących, które mają szczególne znaczenie dla
krajów z Europy Środkowej, Wschodniej
i Południowo-Wschodniej (CESEE), gdzie
podmioty zależne banków zagranicznych
mają znaczenie systemowe.
Celem przedłożenia uwag jest wniesienie wkładu w toczącą się dyskusję nad
kształtem europejskich ram stabilności
finansowej oraz zakomunikowanie kwestii
szczególnie istotnych zarówno dla krajów
goszczących jak i krajów macierzystych.

Komitet Sterujący Inicjatywy Wiedeńskiej 2
przekazał przedstawicielom instytucji europejskich swoje uwagi dotyczące transgranicznej restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji banków.123 Uwagi te
koncentrują się na aspektach współpracy krajów
macierzystych i goszczących, które mają szczególne znaczenie dla
krajów z Europy Środkowej, Wschodniej
i Południowo-Wschodniej (CESEE), gdzie
podmioty zależne banków zagranicznych mają znaczenie systemowe. Celem
przedłożenia uwag jest wniesienie wkładu
w toczącą się dyskusję nad kształtem
europejskich ram stabilności finansowej
oraz zakomunikowanie kwestii szczególnie

istotnych zarówno dla krajów goszczących
jak i krajów macierzystych. Niektóre cechy
charakterystyczne krajów CESEE sprawiają,
że restrukturyzacja
i uporządkowana
likwidacja banków
działających transgranicznie stanowi
szczególne wyzwanie
w tym regionie. Wśród tych cech należy
wymienić znaczenie systemowe spółek
zależnych (lub oddziałów) banków z siedzibą w strefie euro na rynkach lokalnych
oraz fakt, iż te podmioty niejednokrotnie zależne są od banków macierzystych
nie tylko w zakresie finansowania, ale
również głównych decyzji strategicznych
i finansowych.

Świat słucha
ekonomistów NBP

Rys. 3
wyróżnienia tekstu za pomocą
poziomych linii
1
poziome linie w tekście
2
pole tekstowe
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10. Punktory

W całej identyfikacji wizualnej NBP stosuje się punktory
obrazkowe i numeryczne.
Punktory numeryczne dzielą się na punkty i podpunkty.
Jako graficzną reprezentację punktora obrazkowego stosujemy
kwadrat ze zbioru znaków specjalnych. Odnosi się on do sygnetu w logotypie NBP i może występować w kolorze tekstu lub
w podstawowym kolorze NBP zielonym lub szarym. Poszczególne poziomy rozróżniamy wielkością i/lub kolorem punktora.
Punktory numeryczne i obrazkowe mogą występować naprzemiennie – Rys. 3.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP
o 0,25 pkt proc. do poziomu:
1. stopa referencyjna 3,00% w skali rocznej;
2. stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej:
2.1. stopa lombardowa;
2.2. stopa lombardowa;
3. stopa depozytowa 1,50% w skali rocznej;
4. stopa redyskonta weksli 3,25% w skali rocznej.

Rys. 1
punktory numeryczne

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP
o 0,25 pkt proc. do poziomu:
■
stopa referencyjna 3,00% w skali rocznej;
■
stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej:
■
stopa lombardowa,
■
stopa lombardowa.

Rys. 2
punktory obrazkowe
w kolorze tekstu
oraz wyróżniające

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP
o 0,25 pkt proc. do poziomu:
1. stopa referencyjna 3,00% w skali rocznej;
2. stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej:
■
stopa lombardowa.

Rys. 3
punktory mieszane
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Kolorystyka
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1. Kolory podstawowe
i uzupełniające
Podstawowa kolorystyka NBP nawiązuje do wieloletniej tradycji identyfikacji wizualnej NBP. Opisane w księdze kolory są
odświeżone, by były nowocześniejsze i czytelniejsze.

Rys. 1
kolory podstawowe
– gradient występujący
w sygnecie logotypu NBP

Inspiracją dla kolorów dodatkowych, wykorzystywanych
w identyfikacji wizualnej NBP, były wybrane fragmenty gamy
kolorystycznej obowiązujących banknotów obiegowych.
Kolory podstawowe NBP – Rys. 1, 2: w skład kolorów podstawowych wchodzą: gradient NBP, zielony NBP, szarość NBP oraz
czerń NBP. Są to kolory, które współtworzą trzon identyfikacji
wizualnej – m.in. barwy znaku, logotypu, tekstów, nazw jednostek, wzory i treści wizytówek, kopert, papierów firmowych.
Odpowiednikami kolorów z innych skal są:
kolor NBP
RAL: 6004
Pantone dla papierów powlekanych: 7719 C
Pantone dla papierów niepowlekanych: 7719 U
szarość NBP
RAL: 7012
Pantone dla papierów powlekanych: Cool Gray 9C
Pantone dla papierów niepowlekanych: 430U
czerń NBP
RAL: 5004
Pantone dla papierów powlekanych: Black C
Pantone dla papierów niepowlekanych: Black U
Kolory uzupełniające NBP – Rys. 3: w skład kolorów uzupełniających wchodzą te, które mogą występować jako tła, m.in.
w prezentacjach multimedialnych, tabelach, ramkach czy
wykresach.

CMYK 90/0/49/50
RGB 0/105/95
# 00695F
CMYK 0/0/0/65
RGB 110/110/115
# 6E6E73

Rys. 2
kolory podstawowe – jednolite:
zielony użyty w logotypie NBP,

szary i czarny

CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
# 000000

CMYK 20/0/10/0
RGB 215/235/232
# D7EBE8

CMYK 8/5/5/0
RGB 230/232/235
# E6E8EB

CMYK 20/0/0/0
RGB 212/235/245
# D5EBF5

Rys. 3
kolory uzupełniające
zainspirowane kolorystyką
banknotu 10 zł
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2. Kolory dopełniające

Kolory dopełniające NBP są uzupełnieniem palety kolorów
podstawowych (Rys. 1, 2). Występują jako barwy dodatkowych
informacji, np. danych w wykresach, tabelach oraz jako elementy
graficzne w materialach promocyjnych.

CMYK 95/20/55/15
RGB 0/122/112
# 007A70
CMYK 70/0/40/0
RGB 65/180/167
# 41B4A7

Rys. 1
kolory uzupełniające
zainspirowane kolorystyką
banknotu 100 zł

CMYK 35/0/20/0
RGB 180/220/215
# B4DCDC

CMYK 90/45/5/10
RGB 0/110/162
# 006EA2
CMYK 60/5/10/0
RGB 100/190/212
# 64BED4

CMYK 35/0/5/0
RGB 180/220/235
# B4DCEB

Rys. 2
kolory uzupełniające
zainspirowane kolorystyką
banknotu 50 zł
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3. Kolory wyróżnień

Najrzadziej stosowane są kolory wyróżnień NBP. Występują
jako akcenty kolorystyczne na tłach w kolorach uzupełniających
NBP lub informacji w kolorach dopełniających NBP (Rys. 1, 2).
Najczęściej są kolorami cienkich linii, wyróżnionych tekstów
lub niewielkich elementów graficznych.

CMYK 45/50/0/0
RGB 156/136/183
# 9C88B7
CMYK 70/90/0/15
RGB 95/50/125
# 5F327D

Rys. 1
kolory uzupełniające
zainspirowane kolorystyką
banknotu 20 zł

CMYK 20/100/60/0
RGB 200/50/80
# C83250

CMYK 0/20/100/0
RGB 255/204/0
# FFCC00
CMYK 0/55/100/0
RGB 240/120/0
# F07800

CMYK 5/0/0/30
RGB 180/185/190
# B4B9BE

Rys. 2
kolory uzupełniające
zainspirowane kolorystyką
banknotu 200 zł
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