
CMYK (0, 0, 0, 100)    RGB (0, 0, 0)
CMYK (10, 100, 100, 0) RGB (218, 33, 40)

Wykorzystanie

Logo jest wykorzystywane jako oficjalny symbol we 
wszystkich oficjalnych publikacjach, dokumentach, ak-
cydensach, papeterii mailowej, Internecie. PRE ma pra-
wa autorskie do logo, ale nie jest ono zarejestrowane 
jako znak towarowy.

Zezwolenie na używanie

W żadnym wypadku logo nie może być używane przez 
organizacje niepowiązane lub w celach komercyjnych. 
PRE wymaga, aby inne organizacje wnioskowały o po-
zwolenie na jego używanie.

Parametry techniczne

Kolor wiodący to czerwony (Pantone 1795) na białym 
tle z elementami czarnego. Logo można stosować 
w całości w kolorze czarnym  (do fotokopii) lub w kolorze 
białym  (na ciemnym tle), a także w wersji czarno-białej 
(na jednokolorowym tle).  Logo nie jest zwykle używane 
w żadnym innym kolorze bez uprzedniej zgody PRE. 

tel. (22) 849 96 79,
fax (22) 849 65 01
e-mail: pre@pre.pl

O logo PRE

Przedstawiony jest na nim Kościół jako łódź płynąca 
po morzu świata z masztem w kształcie krzyża. Łódź 
i krzyż to symbole wczesnochrześcijańskiego Kościoła, 
za którymi stoi wiara i jedność, czyli to co jest zawar-
tością przesłania ruchu ekumenicznego w Polsce i na 
świecie.

Słowo oikoumene, od którego wywodzi 
się termin „ekumeniczna”, oznacza „świat 
zaludniony”. W Nowym Testamencie, gdy 
pada stwierdzenie, że „cały świat” powinien zostać 
poddany spisowi, odnosi się to właśnie do oikoumene. 
Współczesne użycie tego słowa obejmuje zaś jedność 
całego Bożego stworzenia i uznanie Chrystusa jako 
Pana i Zbawiciela.  

Symbol łodzi ma swój początek w ewangelicznej 
historii powołania uczniów przez Jezusa i us-
pokojenia sztormu na Jeziorze Galilejskim.

Ta część logo – symbol ekumeniczny – była już wyko-
rzystywana przed 1948 rokiem, jeszcze przed powstani-
em Światowej Rady Kościołów (największej organizacji 
ekumenicznej na świecie, w której PRE posiada status 
rady stowarzyszonej ze ŚRK) i od tamtej pory przybiera 
wiele odmian. Obecnie w Polsce PRE używa jej wraz 
z tekstem: Polska Rada Ekumeniczna. 

Polska Rada Ekumeniczna
ul. Willowa 1,
00-790 Warszawa


