
Księga Znaku



Pole ochronne znaku

Pole ochronne znaku wyznacza szerokość litery „O” w słowie SMOG.



Określono minimalną wielkość znaku w celu zapewnia czytelność jego elementów

W przypadku innej techniki druku, która 
nie zapewnia odpowiedniej rozdzielczości 
(liniatury), wielkość znaku należy dobrać 
indywdualnie. 

Minimalna wielkość znaku

Minimalna wielkość znaku stosowanego
w mediach cyfrowych:
- 400 px szerokości - wersja z dopiskiem
- 125 px szerokości - wersja bez dopisku

Minimalna wielkość znaku w druku offsetowym:
- 20 mm szerokości - wersja z dopiskiem
- 10 mm szerokości - wersja bez dopisku

400 px 125 px 20 mm 10 mm



Media elektroniczne Media drukowane

Kolorystyka znaku

RGB: 31-252-7
Hex: 1FFD08

RGB: 64-62-62
Hex: 403F3F

Zalecany
PANTONE 802 
Opcjonalny
CMYK: 63-0-100-0

CMYK: 0-0-0-80



Wersja dwukolorowa

Niedopuszczalne wersje kolorystyczne

Wersja jednokolorowa

Znak w kontrze



Wersja znaku do reprodukcji 
na materiałach bez poddruku tła

Wersja znaku do reprodukcji 
w skali szarości

Znak w wersji achromatycznej



Podczas tworzenia publikacji związanych z programem STOP SMOG zaleca się 
stosowanie poniższych zabiegów gaficznych, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia 
kontrastu loga do tła 

Przykładowe zastosowanie znaku na różnych tłach



Zmiana proporcji znaku Zmiana układu znaku Obracanie znaku

Niedopuszczalne zastosowania zanku



W miarę możliwości logo STO SMOG należy umieszczać w sąsiedztwie znaków 
o podobnych proporcjach.

Znak w sąsiedzwie innych



Podczas tworzenia publikacji związanych z programem STOP SMOG
zaleca się stosowanie poniższych krojów pisma: 

Podstawowy:
Poppins, dostępny do pobrania 
na stronie Google Fonts:

https://fonts.google.com/specimen/Poppins

Przykład:

Liternictwo

Program wspiera wymianę lub likwidację źródeł 
ciepła i termomodernizację w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych. 
Od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przyjęli od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 
zadania związane z wdrażaniem programu.
Perspektywa czasowa programu: lata 2019-2024.
Do tej pory na jego realizację przeznaczono 180 mln zł. 
Na obecnie prowadzony nabór przeznaczono 142 mln zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu  
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127).

Opcjonalny:
Roboto Slab, dostępny do pobrania 
na stronie Google Fonts:

https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Slab

Przykład:

Program wspiera wymianę lub likwidację źródeł 
ciepła i termomodernizację w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych. 
Od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przyjęli od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 
zadania związane z wdrażaniem programu.
Perspektywa czasowa programu: lata 2019-2024.
Do tej pory na jego realizację przeznaczono 180 mln zł. 
Na obecnie prowadzony nabór przeznaczono 142 mln zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu  
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127).


