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Historical  Background 0501 Logo
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1. dendrite
2. neuron nucleus
3. cell body
4. axon

5. Schwann cell
6. axon terminals
7. synapses
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Genesis 0701 Logo

The logo is a key element of the visual identification of OPI PIB.
The graphic element depicts a dendrite inscribed in the 
letter ‘O’.

The logo symbolises the gathering, processing,
and provision of reliable information.
It is a visual metaphor for the activities of OPI PIB.

Graphic Element (Brand Mark)



Genesis

Typographic Element (Brand Name)

0801 Logo

Font: Helvetica
The typeface used expresses innovation
and timelessness. 



Variants

Basic Variant Polish Version

0901 Logo

This variant should be used whenever possible to 
satisfy the requirements specified in this brand book.



Variants

Basic Variant English Version

1001 Logo

This variant should be used in non-Polish publications 
according to the rules set out for the Polish version
of the logo.



Variants

Secondary variant Acronym Version

1101 Logo

In some cases, the brand mark may be used alone, 
without the brand name. This solution is permitted if 
the typographic elements would prove difficult to read, 
or if the full logo would be impracticable to reproduce 
due to technical limitations.

The logo may take the form of an acronym. This 
alternative variant (without the full name) should be 
used if the basic one would be difficult to read.

1 cm

1.

2.
3,5 cm

5 cm

The acronym has two versions:
1. a version with the ‘PIB’ part hatched, 
2. a plain version.



Special variants have been designed for small-form 
applications. They should be used whenever the basic 

Variants

Secondary variant Special Version for Small-form Applications

1201 Logo

logo of the minimum size and/or the acronym version 
proves impractical.

5 mm 15 mm 10 mm



Structure

Basic variant  

1301 Logo



Polish version

Logo Area and Protected Area

Basic variant  

1401 Logo

The protected area is a space delimited by a set of 
margins around the logo that should contain no graphic 
or typographic elements. The width of the minimum 
protected area for the basic logo is determined by the 
width of the rim (A) of the brand mark.

The basic logo area incorporates the brand mark
and the brand name. No other competing elements 
are permitted inside this field

The width of the recommended protected area for the 
OPI PIB logo is two times the width of the rim of the 
brand mark (2 x A). 
The same measurement method is used to mark out 
the protected area for all alternative logo versions.

A

2 x A

A

2 x A



A

2 x A

A

2 x A

Logo Area and Protected Area

Secondary variant Acronym Version

1501 Logo



35 mm

Scalability

Minimum Dimensions – Analog Use (Printing)

1601 Logo

The logo should be scaled proportionately and as 
a whole – avoiding separation of its elements while 
maintaining the protected area. Following these 
recommendations will make the logo more easily 
noticeable and readable, in addition to preserving
its aesthetic value.

Minimum dimensions should be treated as guidelines. 
The key objective is to ensure clear and sharp 
reproduction of the logo – regardless of the technique 
used.

The basic logo 
should be used only if it is possible to ensure its 
minimum length (35 mm).

The secondary logo
should be used when the minimum length of the basic 
logo (35 mm) cannot be ensured.

The special logo
should be used when the minimum length of the 
secondary logo (15 mm) cannot be ensured.

30 mm

35 mm
10 mm

5 mm

10 mm



Scalability

Minimum Dimensions – Digital Use (Internet) Logos and favicons

1701 Logo

Similar placement rules apply to the logo when 
displayed on the screens of any electronic device, 
including projectors, televisions, monitors, laptops and 

mobile devices. The primary concerns are preserving 
the logo's aesthetic and ensuring its readability.
The basic logo containing the full name of the institute 

should be used only if it exceeds the recommended 
minimum length of 150 px.

< 150  px < 100 px> 150 px < 50 px

32 px48 px



Prohibited Modifications

Incorrect Use Basic Logo

1801 Logo

It is prohibited to modify the logo in any way unless 
consistent with the variants presented in this brand 
book. 

It is prohibited to alter the proportions or the layout
of any element of the logo; to stretch, compact,
or lean the logo; to reduce the size of any element
on one side of the logo; to divide the logo into 
separate elements; or to use any part of the logo 
independently.

An exception to the rule above can be made when 
using the graphic element (brand mark) as a 
component of OPI PIB visual identification – for 
example, as an element of a background,
or a symbol used for small-form purposes.



Prohibited Modifications

Incorrect Use Secondary Logo

1901 Logo

As with the basic logo, it is prohibited to use the 
secondary logo in any shape or form beyond what is 
outlined in this brand book. It is also prohibited to alter 
the proportions or layout of any element of the 

secondary logo; to stretch, compact, or lean the logo; to 
reduce the size of any element on one side of the logo; to 
divide the logo into separate elements; or to use any part 
of the logo independently.

An exception to this rule can be made when using the 
graphic element (brand mark) as a component of OPI PIB 
visual identification – for example, as an element of a 
background, or a symbol used for small-form purposes.Znak �rmowy jest głównym elementem identy�kacji wizualnej. Dzięki swojej formie, wariantom i kolorystyce zapewnia rozpoznawalność.

Element ilustracyjny (sygnet) przedstawia gra�czną interpretację drzewa dendrytycznego, które opisane jest w geometrycznej formie litery o. 
Zastosowana przenośnia wizualna, pozwalająca na indywidualne skojarzenia, pokazuje wyspecjalizowany element budowy neuronu
odpowiadający za odbieranie i wysyłanie bodźców, integrację sygnałów oraz połączenia z innymi neuronam. 
Logo metaforycznie ilustruje charakter działalności Instytutu, którego istotą jest gromadzeniei, prztwarzania oraz udostępnianie 
wiarygodnych informacji. 



Wariant uzupełniający wersja uproszczona

Budowa 2002 Colour Palette

Colour Palette02.

Najważniejszym punktem odniesienia w trakcie projektowania znaku była informacyjna funkcja Biuletynu. 
Jego nadrzędnym zadaniem jest informowanie (komunikowanie),
a więc „przemawianie” instytucji publicznych do obywatela. Funkcję tą obrazuje dymek komiksowy, z wpisaną weń polską �agą. Sama �aga oraz biało-
-czerwona kolorystyka nawiązuje do dotychczasowego znaku, rozpoznawalnego i od dawna obecnego w świadomości odbiorców. Użycie w logotypie zaokrąglonego,
mało o�cjalnego fontu oraz pisanie skrótu BIP małymi literami służy ociepleniu wizerunku i pozwala odejść od o�cjalnej, urzędowej stylistyki. Zastosowanie gradientu
(przejścia tonalnego), od jasnej do ciemnej czerwieni, ma nadać znakowi dynamiki – bez zniekształcania jego zgeometryzowanej bryły

Znak jest głównym elementem identy�kacji wizualnej. Dzięki swojej formie i kolorystyce zapewnia wizualną rozpoznawalność.
odrębność.
Element ilustracyjny (sygnet) przedstawia gra�czną interpretację dendrytów, które opisane są w geometrycznej formie litery o. Jest on gra�czną interpretacją założeń programów współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej Inicjatywy

Geneza powstania logo.
Podstawowa wersja znaku.
Alternatywne wersje znaku.
Konstrukcja znaku.
Pole ochronne oraz pole podstawowe znaku.
Kolorystyka znaku.
Typogra�a znaku.
Skalowanie i minimalne rozmiary znaku.
Stosowanie znaku na różnych tłach.
Niedopuszczalne mody�kacje.
Przykłady użycia znaku na wizytówkach, artykułach biurowych �rmy, gadżetach, stoiskach reklamowych, a także wewnętrznej i zewnętrznej wizualizacji budynków. 

codzienna komunikacja bez nowych i oryginalnych połączeń i znaczeń

Dendryty są wyspecjalizowane w odbieraniu bodźców i przesyłaniu sygnałów do ciała komórkowego, które integruje dochodzące sygnały



Colours

Basic

Budowa 1802 Kolorystyka

WhiteGrey SilverComplementary

Pantone Color System (PMS)
for coated materials
PANTONE 294 C   
for uncoated materials
PANTONE 294 U

System Pantone
for coated materials
PANTONE 279 C  
for uncoated materials
PANTONE 279 U

System Pantone
for coated materials
PANTONE Cool Gray 7 C
    
for uncoated materials
PANTONE Cool Gray 7 U

System Pantone
for coated materials 
PANTONE 877 C 
for uncoated materials
PANTONE 877 U

RGB
R0  G40  B102

RGB
R80  G130  B190

HEX
50 82 be

HEX
00 28 66

CMYK
C70% M30% Y0% K0%

RGB
R128  G128  B128

HEX
80 80 80

RGB
R204  G204  B204

HEX
cc cc cc

CMYK
C50% M0% Y0% K0%

CMYK
C20% M0% Y0% K0%

CMYK
C100% M70% Y0% K50%



Examples of Use 2202 Colour Palette

The above examples demonstrate how to correctly 
and safely combine colours for purposes of OPI PIB 
visual identification.

Examples of colour combinations

www.opi.org.pl



Achromatic and Negative Versions 2302 Colour Palette

If a printing technology renders it impossible to apply 
the coloured version of the logo, achromatic variants 
may be used instead. For example, materials intended 
for photocopying or grayscale printing should bear the 

achromatic logo. Conversion of the coloured version 
of the logo to an achromatic one should be avoided; 
we recommend using a pre-defined achromatic 
variant.

Achromatic and Negative Versions

Achromatic and negative versions must obey all the 
rules that apply to the structure of coloured versions 
of the logo.



Logo Backgrounds 2402 Colour Palette

Allowable Colour Variants

An appropriate contrast must be maintained between 
the logo and any background on which it is displayed.

 



 Logo Backgrounds 2502 Colour Palette

Examples of incorrect and prohibited use of colours
and backgrounds that violate the key principle 
of visual clarity.

No logo colours or colour gradients other than those 
specified in this brand book are permitted.

Prohibited Colour Variants

This rule also applies to secondary and English-language 
versions of the logo.



Typography03.

03 Typography 26



Standard Typeface 2703 Typography

The standard typeface used in OPI PIB visual 
identification is Helvetica.

Helvetica Now

Helvetica NowHelvetica Now Display
Helvetica Now Display Medium 14 pt

Helvetica Now Text
Helvetica Now Text Medium 14 pt

Helvetica Now Micro
Helvetica Now Micro Medium 14 pt



Alternative and Secondary Typefaces 2803 Typography

Calibri is recommended for documents characterised 
by low or moderate formality. 
Cambria is suggested for high formality.

If it is impossible to use the basic typeface and system 
fonts must be relied upon (document and presentation 
templates), use a monoline typeface that is similar
to the basic one.

Helvetica Neue, Arial

Montserrat

Calibri

Cambria

Recommended secondary typefaces include Helvetica 
Neue, Arial, Swiss, and Montserrat.
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Elements of the Visual Identification System

Business Cards example, scale: 100%

3004 Use

Jan
Lewandowski

lider zespołu
komunikacji społecznej

Dział
Komunikacji Społecznej
    
+48 22 212 53 13
+48 555 505 050
jan.lewandowski@opi.org.pl    
    
al. Niepodległości 188 B
00-608 Warszawa
    
www.opi.org.pl

www.opi.org.pl



Calibri 
An example of a letterhead with a bar used for 
documents with low or moderate formality.

Cambria 
An example of a letterhead used for documents with 
high formality.

An example of a sheet of paper used for consecutive 
pages in a document.

Elements of the Visual Identification System

Letterhead example, scale: 40%

3104 Use

+48 22 570 14 00    +48 22 825 33 19

Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, 
REGON: 006746090  |  NIP: 525-000-91-40

opi@opi.org.pl        al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa

Szanowna Pani,

Iwona to kobieta o trudnym, dwoistym charakterze. W działaniu jest 
żywiołowa i przebojowa, ale gdy coś idzie nie po jej myśli, zwija się w 
kłębek i chowa przed problemem. Jest przy tym bardzo czuła na porażki, 
które traktuje jako osobistą zniewagę. Posiada dar dyplomacji i świetnie 
radzi sobie tam, gdzie potrzeba taktu oraz ostrożności, ale bywa do tego 
niezwykle przekorna. Nikt nie jest w stanie nakłonić jej do zmiany 
poglądów czy postępowania. Mimo to posiada licznych znajomych. 
Na co dzień jest bowiem pełna optymizmu i czarująco się uśmiecha. 
Niestety rzadko ufa ludziom na tyle, by mieć wiernych i oddanych 
przyjaciół. Jest zaborcza tak w przyjaźni, jak i w miłości. Sama pozostaje 
bezwzględnie wierna.
Rozszerzona rzeczywistość – A11 Bionic obsługuje niezwykłe apki i gry 
wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość.

Mac zawsze był wyrazem naszej wizji – tworzenia urządzeń, których moc 
i funkcjonalność idą w parze z przepięknym dizajnem i intuicyjną 
obsługą. Mac Pro urzeczywistnia ten ideał w porywający sposób. 
Wszystkie elementy definiujące komputer klasy profesjonalnej – grafikę, 
pamięć masową, rozszerzalność, moc obliczeniową i pamięć RAM 
– przeprojektowaliśmy i wymyśliliśmy na nowo. Masz więc teraz 
do dyspozycji moc niezbędną do realizacji najśmielszych pomysłów.

Mac Pro to fantastycznie wydajna maszyna. Oferuje dwa procesory 
graficzne GPU klasy typowej dla stacji roboczych, pamięć masową flash 
z magistralą PCIe, wydajne porty Thunderbolt 2, procesory Xeon, szybką 
pamięć RAM oraz obsługę wideo o rozdzielczości 4K.

Sz. P. Ewelina Gajda

I Wydział Terenowy Audytu w Warszawie 

Departament Audytu Środków Publicznych

Ministerstwo Finansów

www.opi.org.pl

Warszawa, 21 grudnia 2017 DKPiKS-JKC-610-ZSUN-1(1)2016

+48 22 570 14 00    +48 22 825 33 19

Numer KRS: 0000127372, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, 
REGON: 006746090  |  NIP: 525-000-91-40

opi@opi.org.pl        al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa

www.opi.org.pl

Szanowni Państwo,

Cambria Regular 11/14 pt w chorągiewkę do lewej. Iwona to kobieta 
o trudnym, dwoistym charakterze. W działaniu jest żywiołowa i 
przebojowa, ale gdy coś idzie nie po jej myśli, zwija się w kłębek i 
chowa przed problemem. Jest przy tym bardzo czuła na porażki, 
które traktuje jako osobistą zniewagę. Posiada dar dyplomacji i 
świetnie radzi sobie tam, gdzie potrzeba taktu oraz ostrożności, ale 
bywa do tego niezwykle przekorna. Nikt nie jest w stanie nakłonić jej 
do zmiany poglądów czy postępowania. Mimo to posiada licznych 
znajomych. Na co dzień jest bowiem pełna optymizmu i czarująco się 
uśmiecha. Niestety rzadko ufa ludziom na tyle, by mieć wiernych i 
oddanych przyjaciół. Jest zaborcza tak w przyjaźni, jak i w miłości. 
Sama pozostaje bezwzględnie wierna.
Rozszerzona rzeczywistość – A11 Bionic obsługuje niezwykłe apki i 
gry wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość.

Mac zawsze był wyrazem naszej wizji – tworzenia urządzeń, których 
moc i funkcjonalność idą w parze z przepięknym dizajnem i 
intuicyjną obsługą. Mac Pro urzeczywistnia ten ideał w porywający 
sposób. Wszystkie elementy de�iniujące komputer klasy 
profesjonalnej – gra�ikę, pamięć masową, rozszerzalność, moc 
obliczeniową i pamięć RAM 
– przeprojektowaliśmy i wymyśliliśmy na nowo. Masz więc teraz 
do dyspozycji moc niezbędną do realizacji najśmielszych pomysłów.

Mac Pro to fantastycznie wydajna maszyna. Oferuje dwa procesory 
gra�iczne GPU klasy typowej dla stacji roboczych, pamięć masową 
�lash 
z magistralą PCIe, wydajne porty Thunderbolt 2, procesory Xeon, 
szybką pamięć RAM oraz obsługę wideo o rozdzielczości 4K.

Mac Pro jest wszechstronną i potężną maszyną, a głównym źródłem 
jego ogromnej mocy są procesory Intel Xeon E5, dostępne w wersji 
6-, 8- lub 12-rdzeniowej na jednej matrycy. Pamięć podręczna L3 o 
pojemności do 30 MB, przepustowość 40 GB/s przez interfejs PCI 
Express 3

Warszawa, 11 grudnia 2017 Cambria Regular 9/14 pt DKPiKS-JKC-610-ZSUN-1(1)2016

Sz. P. Cambria Bold 11/14

Departament Innowacji i Rozwoju 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego
Cambria Regular 9/14 pt
Hoża 20, 00-529 Warszawa

www.opi.org.pl



Elements of the Visual Identification System

Plaque example, scale: 70%

3204 Use
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Elements of the Visual Identification System

Paper bags A scaled example

3304 Use



Elements of the Visual Identification System

Wall-mounted Sign A Scaled Example

3404 Use

The basic logo is the primary identifier of the National 
Information Processing Institute. 

This variant should be used whenever possible to 
satisfy the requirements specified in this brand book.
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