
WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA

WIFI4EU

Dokument ten, przeznaczony dla gmin będących beneficjentami programu WiFi4EU, pomoże im spełnić wymogi dotyczące 

uwidaczniania informacji o unijnym wsparciu finansowym. Wszystkie gminy, którym przyznano bon WiFi4EU, są 

zobowiązane do zamieszczenia w widocznym miejscu znaku WiFi4EU z logo UE, jak pokazano poniżej, w przestrzeniach 

publicznych oferujących bezprzewodowe połączenie z internetem w ramach programu WiFi4EU.

Znak WiFi4EU, który jest symbolem inicjatywy WiFi4EU, powinien zostać zamieszczony w takiej postaci, w jakiej został 

otrzymany, bez jakiejkolwiek modyfikacji, poza rozmiarem – w przypadku zmiany rozmiaru należy w każdym przypadku 

zachować współczynnik proporcji. Przykłady prawidłowo – i nieprawidłowo – zamieszczonego znaku przedstawiono na 

kolejnych stronach.

Należy pamiętać, że wszelkie inne komunikaty i publikacje, które gmina przygotuje w związku z programem WiFi4EU, 

również muszą zawierać znak WiFi4EU wskazujący, że działanie dofinansowano ze środków Unii Europejskiej.

Uwaga: znak umieszczony na kolejnych stronach różni się od znaków graficznych zaprojektowanych dla portalu autoryzacji 

WiFi4EU i wyświetlanych przez snippet. Więcej informacji na temat snippetu można znaleźć na stronie internetowej WiFi4EU 

Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu



PRZYKŁADY OZNAKOWANIA WIFI4EU

Spójna koncepcja zapewnienia widoczności WiFi4EU ma kluczowe znaczenie dla powodzenia tej inicjatywy. Ważne 

jest zatem, aby wszyscy beneficjenci prawidłowo używali logo UE wraz z zalecanym piktogramem WiFi.

Opracowano pięć przykładów oznakowania WiFi4EU. Każdy z nich obejmuje zalecany piktogram WiFi i właściwe 

wykorzystanie logo UE.

Wszystkie wersje można pobrać ze strony WiFi4EU Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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ROZMIAR I PUSTA PRZESTRZEŃ

Wokół znaku należy zawsze zapewnić pustą przestrzeń, zachowując odpowiednią 

odległość między logo a innymi elementami lub marginesem oznakowania.

Należy pozostawić pustą jedną dziesiątą (1/10) wysokości bez względu na miejsce 

zamieszczenia znaku.

Minimalny 

rozmiar: 

Wysokość 5 cm

x5cm

1/10 x
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KOLORY I CZCIONKA

Użyta czcionka to Arial.

#004A95

R 0
G 74
B 149

C 100%
M 74%

W 6%
K 0%

#FEEB1A

R 254
G 235
B 26

C 4%
M 0%

W 89%
K 0%



ZASADY DOTYCZĄCE TŁA

Należy zawsze zachować białe tło znaku, niezależnie od miejsca jego zamieszczenia:



CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ

Nie dodawać 

żadnego tekstu 
w obrębie znaku.

Nie obracać

znaku.

Nie

zniekształcać
znaku.

Nie usuwać białego

tła.

Nie wprowadzać 

kreatywnych 

zmian. Znak musi 

być prawidłowy.

Nie przycinać

znaku.

Nie używać

innych kolorów.
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PYTANIA

Wszelkie pytania dotyczące wykorzystania logo UE i identyfikacji wizualnej 

należy kierować do centrum informacyjnego: 

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

Można też skontaktować się z serwisem Europe Direct telefonicznie: 00 800 

67891011.

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

