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Logo IBE
Logo zawierające akronim (skrót IBE), godło i pełną nazwę instytutu jest stosowane 
w większości sytuacji. W szczególności we wszystkich dokumentach obcojęzycznych. 

Nazwa instytutu
Nazwa instytutu jest jej podstawowym elementem identyfikacji. Nazwa posiada swój zapis 
graficzny zwany logotypem. Poza graficzną formą nazwy firmy, występuje również nazwa 
prawna.

Nazwa prawna
Nazwę prawną należy używać do oficjalnego prezentowania instytutu, we wszelkiego 
rodzaju dokumentach. Pełna nazwa prawna, jak też skrót, pisane są bez cudzysłowu i znaków 
przestankowych (przecinków, kropek, pauz). Zapis jest następujący:  
Instytut Badań Edukacyjnych instytut badawczy

Symbolika godła IBE
Znak nawiązujący do litery e, jest jednocześnie sugestią postaci człowieka. 
Symbolizuje pełne zaangażowanie pracowników instytutu w problemy edukacji.  
Kolor pomarańczowy wzmacnia dodatkowo dynamikę i energię godła. 
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logo podstawowe 

Logo i pole ochronne
Znak firmowy składa się z akronimu, godła i logotypu. 
Pole ochronne znaku wyznacza obszar, w którym nie mogą pojawiać się żadne inne 
formy graficzne. Nie wolno go naruszać. Pole ochronne wyznacza również odległość 
znaku od krawędzi nośnika. Stosowanie się do pola ochronnego gwarantuje 
prawidłowy odbiór wizualny znaku.

Nie wolno samodzielnie konstruować znaku. Stanowi on zamkniętą całość i nie 
powinien być poddawany jakimkolwiek zniekształceniom. Należy korzystać 
wyłącznie z zapisu elektronicznego znaku. 
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x

logo | struktura | pole ochronne

60 x

7 x

10 x 20 x

13 x 3 x

10 x



I 6

logo podstawowe wersja angielska 



I 7

logo podstawowe wersja angielska | struktura | pole ochronne

x

60 x

7 x

10 x 20 x

13 x 3 x

10 x



I 8

logo | wersja monochromatyczna

Wersja monochromatyczna
Wariant achromatyczny służy do wykorzystania w technikach grawerskich, pieczęciach,  
faksach i wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie podstawowej wersji znaku.
Obowiązują te same zasady stosowania, co dla logo podstawowego, takie samo pole ochronne  
i wielkość minimalna.
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logo | wersja monochromatyczna
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logo | wielkość minimalna

24 mm

Wielkość minimalna
Wielkość minimalna znaku (24 mm) jest wielkością, przy której znak nie traci swej 
czytelności. Należy unikać stosowania znaku poniżej jego wielkości minimalnej.

24 mm
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zestaw logotypów
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kolory główne

CMYK Panton RgB oracal

C: 0%, M: 53%, Y: 100%, K: 0% Orange 021 R: 225, G: 153, B: 0 035

C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 100% Black R: 0, G: 0, B: 0 070
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logo na tle

Tło białe - wersja zalecana

Black 25%

Cyan 40%

kolor logo 30%

Magenta + Yellow 30%

Yellow 50%

Dopuszczalne kolory tła
Podstawowa wersja tła dla logo IBEee to kolor biały. W sytuacjach wyjątkowych dopuszczalne jest 
umieszczanie logo na tłach kolorowych.  Tła nie powinny być zbliżone w kolorze i nasyceniu do kolorów logo.
Nasycenie kolorów jasnych nie powinno przekraczać 50%, kolorów ciemnych 25%, a kolorów zbliżonych do 
koloru logo 30%.
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✖ błędna kolorystyka

nie należy odwracać kolorów logo

✖ błędne proporcje

nie wolno zmieniać proporcji logo

✖ błędne tło 

nie wolno stawiać logo  
na tle ciemnym

✖ błędne liternictwo

nie wolno samodzielnie wpisywać 
tekstu do logo czcionką

IBE

logo | wykorzystanie niedopuszczalne 
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✖ błędna kolorystyka

nie należy zmieniać kolorów logo

✖ błędne proporcje

nie wolno zmieniać proporcji  
poszczególnych elementów logo

✖ błędne tło 

nie wolno stawiać logo na  
tle wielokolorowym

✖ błędne liternictwo

nie wolno samodzielnie modyfikować  
logotypu (element literniczy w logo)

INSTYTUT
BADAŃ
EDUKACYJNYCH

logo | wykorzystanie niedopuszczalne 
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Myriad Pro Light

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890

Myriad Pro Regular

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890

Myriad Pro Semibold

AĄBCĆDEĘFgHIJKLŁMNoÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890

Myriad Pro Bold
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890

Font podstawowy dla drukarni
Rodzina fontów Myriad Pro jest dedykowana do wszelkich materiałów drukowanych 
Instytutu. 

font podstawowy
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Arial Regular
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890

Arial Italic
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890

Arial Bold
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890

Arial Bold Italic
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890

Font zastępczy
Rodzina fontów Arial jest możliwa do użycia w sytuacjach, gdy niedostępne są fonty 
podstawowe. W szczególności do sporządzania druków jednostkowych generowanych 
w programach typu Microsoft Office oraz w internecie czy intranecie.

font zastępczy
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papier firmowy

Papier firmowy
Wersja papieru drukowana razem z logo  
i danymi adresowymi wprost z komputera.  
Druk z drukarek laserowych na papierze 
matowym offsetowym lub satynowanym  
100 - 120 gram.

Należy korzystać z przygotowanego  
szablonu edytora.
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papier firmowy | wersja angielska
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Educational Research Institute 

Górczewska 8 Str. , 01-180 Warsaw, Poland
NIP: 525-000-86-95
tel.: +48 22 24 17 100  
mail: ibe@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

wizytówka ogólna | awers, rewers

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
NIP: 525-000-86-95
tel.: +48 22 24 17 100 
mail: ibe@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl
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Name Surname
Function position
Unit

8 Górczewska str. | 01-180 Warsaw, Poland 
www.ibe.edu.pl
+48 000 000 000 | tel: +48 22 24 17 100
n.surname@ibe.edu.pl

Imię Nazwisko
Funkcja stanowisko
Zespół

ul. Górczewska 8 | 01-180 Warszawa 
www.ibe.edu.pl
+48 000 000 000 | tel: +48 22 24 17 100
i.nazwisko@ibe.edu.pl

wizytówka imienna | struktura

5

50

19,4

85

5

25,7

19,3

5

8,7

Wizytówka
Druk na papierze białym gładkim, matowym satynowanym lub matowym kredowym, 
minimum 300g. Druk dwustronny z tłem lub wersja polska/angielska.



II 8

koperty

Koperty C6, C5, C4 i DL (amerykanka)
Druk kolorowy na kopertach niepowlekanych offsetowych.
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9,5 47,8

13,8

14

10

koperty | struktura
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faks

Papier faksowy
Papier faksowy jest przeznaczony  
do druku z drukarek biurowych  
lub wysyłany wprost z komputerów.

Należy korzystać z przygotowanego  
szablonu edytora.
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stopka e-mail



II 12

prezentacja ppt

Tytuł
Prezentacji

Prezentacja PowerPoint
Strona tytułowa, tekstowa i końcowa ogólnej prezentacji IBE.
Czcionka Arial Regular (wielkość minimalna 18 pt, interlinia 1,5)
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prezentacja ppt

Instytut Badań Edukacyjnych
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
tel.: (22) 241 71 00, e-mail: ibe@ibe.edu.pl
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karta with complimets

Instytut Badań Edukacyjnych | ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | www.ibe.edu.pl  

Karta „with compliments” 
Druk na papierze białym gładkim, matowym satynowanym lub matowym kredowym, 
minimum 300g.
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Instytut Badań Edukacyjnych 

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | ibe@ibe.edu.pl | www.ibe.edu.pl  

 

instytut 
badań 
edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych 

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa 
tel. +48 22 241 71 00
ibe@ibe.edu.pl 
www.ibe.edu.pl  

Kwartalnik  „Edukacja. Studia,  
Badania, Innowacje.”

AAtem nonecepel eicillenis ipsant, velliqu atemquame rem diam 
quas eum quia velliae rferundae seque dit, odi odite inciat expla-
tqui commolum nem quo vendi odisqui dolent vel il minctur, 
velenti re doluptate mo dolo eum utat fugit lam, que nos ullace-
re perum quundistis et rehenihil moluptatur? Qui nat vellore, ut 
rate mos prectus aspisci psantias es sita veliquam ra dolum hiciis 
magnissum acea se occae. Minctestia prat quas et et ulparum 
labore ilis sequo bla consequi dolupta tumquos cus experibu-
sam aut dolo offic tem fugiam, sedit et quiassita idit qui blabori 
busdandissum dem expella nihille stemporum nietus consedis 
explabo rporeribus qui cus andem. Nobit eum cum dolorpore, 
sit arupta dolorio nsequi rem escius sunt ommolectatem vel 
iumendam, quia dolora velici aut odi oditium dolupide est ut 
que volupta sunt quis esto te re sitem nos minciti doloriae ime 
simaxim et eatur, sant, sumquo il modi con con nam et exerund 
aectatempos por aut facesti atibus quasper rumquat

okładka i płyta CD

Okładka i nadruk na płytę CD/DVD
Druk na kartonie białym gładkim, matowym satynowanym lub matowym kredowym, 
minimum 300g. Nadruk na CD/DVD w pełnym kolorze.
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bloczek konferencyjny

Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: +48 22 241 71 00 | ibe@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl 

Bloczek Konferencyjny
Druk na papierze matowym offsetowym 
lub satynowanym 100 - 120 gram. 
Bez okładki klejony górny grzbiet.
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roll-up

instytut 
badań 
edukacyjnych

www.ibe.edu.pl

roll-up
Wymiary np. 100 x 200 cm.



II 18

stemple


