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1. Cel dzia

Celem zamieszczania informacji i znaków graficznych Mazowsza na wszelkich materia ach
promocyjnych i reklamowych przedsi wzi  obj tych patronatem Marsza ka Województwa
Mazowieckiego, wspó organizowanych lub wspó finansowanych przez Samorz d Województwa
Mazowieckiego jest zwi kszenie wiadomo ci spo ecze stwa na temat udzia u Samorz du w danym
przedsi wzi ciu oraz budowanie spójnego wizerunku silnej Marki Mazowsze.

2. Podstawa prawna

Wzór i zasady stosowania herbu Województwa Mazowieckiego okre la Uchwa a Nr 90/06
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 roku.

Wzór i zasady stosowania logo Marki Mazowsze zawarte zosta y w dokumencie „Folder
Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze”, przyj tym Uchwa  Nr 141/209/09 Zarz du
Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2009 r.

3. Kiedy zamieszczamy herb, a kiedy logo?

Na mocy przytoczonej uchwa y ci le zosta y okre lone organy uprawnione do pos ugiwania si
herbem Województwa Mazowieckiego.
Podmioty zewn trzne nabywaj  prawo do u ycia herbu po otrzymaniu stosownej zgody. Przyj to
tak e zasad , i  pisemne wyra enie zgody na obj cie danego przedsi wzi cia patronatem
honorowym/patronatem g ównym/patronatem itp. Marsza ka Województwa Mazowieckiego, równe jest
wyra eniu zgody na zastosowanie herbu na wszelkich materia ach informacyjnych i promocyjnych
wydanych w zwi zku z tym przedsi wzi ciem.

W przypadku innej formy udzia u Samorz du Województwa Mazowieckiego w danym przedsi wzi ciu
– wspó organizacja,  wspó finansowanie itp., na wszelkich materia ach informacyjnych i promocyjnych
wydanych w zwi zku z tym przedsi wzi ciem nale y zastosowa  logo Marki Mazowsze.

W materia ach informacyjnych i promocyjnych wydanych w zwi zku z przedsi wzi ciem, które
zarówno obj te jest patronatem Marsza ka Województwa Mazowieckiego, jak i wspó organizowane lub
wspó finansowane przez Samorz d Województwa Mazowieckiego, zasadne jest u ycie obu znaków
graficznych.



4. Zasady zamieszczania herbu

Herb Województwa Mazowieckiego przedstawia w polu czerwonym bia ego or a, o dziobie i szponach
tych.

Herb Województwa Mazowieckiego stanowi w asno  Województwa i podlega ochronie prawnej.
Prawo u ywania herbu Województwa Mazowieckiego maj  organy Województwa oraz wojewódzkie
samorz dowe jednostki organizacyjne.

Prawo u ywania herbu Województwa Mazowieckiego maj  równie  inne podmioty, wy cznie
w celach identyfikacyjnych b  promocji Województwa, po uprzednim wyst pieniu z pisemnym
wnioskiem do Zarz du Województwa Mazowieckiego, podejmuj cego, w formie uchwa y, decyzj
o wyra eniu zgody.

W projektach graficznych materia ów informacyjnych i promocyjnych wydanych w zwi zku
z przedsi wzi ciem obj tym patronatem honorowym/patronatem g ównym/patronatem itp. Marszalka
Województwa Mazowieckiego, powinna zosta  zwarta informacja o tym fakcie poprzez:

1. wpisanie stosownego zapisu w tre ci komunikatu np.:

„… zaprasza
na XV edycj  Corocznego Przedsi wzi cia XYZ

pod honorowym patronatem Marsza ka Województwa Mazowieckiego”

lub

„Impreza / Festiwal / Wystawa itp. pod honorowym patronatem Marsza ka Województwa
Mazowieckiego”

itp.

(mo na tak e obok powy szego zapisu umiesci   herb bez konieczno ci dodatkowego
podpisu przy herbie);

i/lub



2. umieszczenie herbu Województwa Mazowieckiego w obszarze specjalnie wydzielonym
w projekcie graficznym w celu prezentacji patronów, sponsorów itp.
(Niezb dne jest wówczas poprzedzenie herbu zapisem – Patron honorowy:/Patron:/ itp. oraz
umieszczenie obok lub pod herbem podpisu Marsza ek Województwa Mazowieckiego
w kolorze czarnym, czcionka Myriad Pro lub Arial) np.:

PATRON HONOROWY: PATRON HONOROWY:

 podpis po herbem w 3 wyjustowanych wersach podpis po herbem w 2 wyjustowanych wersach

PATRON HONOROWY: PATRON HONOROWY:

podpis po prawej stronie herbu podpis po lewej stronie herbu
w 3 wersach wyrównanych do lewej w 3 wersach wyrównanych do prawej

Herb Województwa Mazowieckiego zwykle winien by  stosowany na bia ym tle. Dopuszcza si
zamieszczenie herbu na innych jednolitych aplach o stonowanej barwie.

Marsza ek
Województwa

Mazowieckiego

Marsza ek
Województwa Mazowieckiego

Marsza ek
Województwa

Mazowieckiego

Marsza ek
Województwa
Mazowieckiego



5. Zasady zamieszczania logotypu

Logo Marki Mazowsze - element identyfikacji wizualnej regionu

WERSJA PODSTAWOWA I Z HAS EM
Podstawowa forma logotypu to s owo Mazowsze. napisane lekk , „mazan ” czcionk  zaprojektowan
specjalnie na jego potrzeby. Logotyp jest ci le powi zany z has em „serce Polski”. Powszechnie
nale y u ywa  logo w wersji z has em. Wariant znaku bez has a ma zastosowanie tylko w tych
obszarach komunikacji, gdzie ze wzgl dów technologicznych u ycie logo z has em by oby nieczytelne
(na przyk ad t oczenie, grawerunek itp. lub zbyt ma e pole zadruku)

KOLORYSTYKA ZNAKU
Kolorystyka znaku jest istotnym czynnikiem kszta tuj cym to samo  i sposób
postrzegania marki.
Logo ma nast puj ce kolory:

WERSJA ACHROMATYCZNA
Zalecane jest stosowanie logo w kolorze, ale w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest
zastosowanie wersji achromatycznej znaku. Na przyk ad w tych obszarach komunikacji, gdzie
wykorzystanie wersji pe nokolorowej jest niemo liwe ze wzgl dów technologicznych (t oczenie,
grawerunek, druk czarno - bia y itp.). Nale y jednak podkre li  fakt, e stosowanie znaku w wariantach
achromatycznych, dopuszczalne jest jedynie w obr bie kolorystyki przedstawionej w Systemie
Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze.



WIELKO CI MINIMALNE
ycie logotypów mniejszych ni  podane poni ej mo e spowodowa  utrat  ich czytelno ci (wymiary

podane w milimetrach).

A  MARKI
System Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze dopuszcza stosowanie logo tylko na trzech kolorach
a. Podstawowym t em marki jest t o w kolorze bia ym. Dopuszcza si  stosowanie t a czarnego oraz

srebrnego PANTONE 877 C.
(Prostok tne formy opisuj ce logotypy nie stanowi  ich integralnej cz ci, symuluj  jedynie t o, na
jakim znajduje si  logotyp).



POLE OCHRONNE
- definiuje obszar wokó  logotypu, w którym nie mo e pojawi  si adna obca forma, zarówno
graficzna, jak i tekstowa. Do wyznaczenia pola ochronnego u yto modu u konstrukcyjnego – kwadratu
o boku równym ½ wielko ci litery „M”.



W projektach graficznych materia ów informacyjnych i promocyjnych wydanych w zwi zku
z przedsi wzi ciem wspó organizowanym lub wspó finansowanym przez Samorz d Województwa
Mazowieckiego, powinna zosta  zwarta informacja o tym fakcie poprzez:

1. umieszczenie logo Marki Mazowsze w obszarze specjalnie wydzielonym w projekcie
graficznym w celu prezentacji patronów, sponsorów itp.
(Niezb dne jest wówczas poprzedzenie logo odpowiednim zapisem –
Wspó organizator:/Wspó finansowanie:/Sponsor (przyk ad poni ej)

i/lub

2. zgodnie z zawart  umow  wpisanie stosownego zapisu w tre ci komunikatu np.:

„ Przedsi wzi cie XYZ wspó organizowane jest z Samorz dem Województwa Mazowieckiego”
lub

„ Przedsi wzi cie wspó finansowane ze rodków Samorz du Województwa Mazowieckiego”
itp.

Wspó organizator:       Sponsor:

WERSJA OBCOJEZYCZNA
W przypadku projektów graficznych we wszelkich obcoj zycznych wersjach, nale y zastosowa
logotyp w j zyku angielskim. Pozosta e zasady bez zmian.



6. Niedozwolone formy herbu i logotypu

Niedozwolone s :
1. Zmiana kolorystyki, liternictwa, proporcji elementów sk adowych herbu lub logotypu,
2. Dodawanie obcych form graficznych i usuwanie elementów sk adowych herbu i logotypu,
3. Przestawianie elementów sk adowych herbu lub logotypu,
4. Obracanie, zniekszta canie ( ci ganie i rozci ganie), stosowanie perspektywy herbu lub

logotypu,
5. Umieszczanie herbu na agresywnym, wielobarwnym tle;
6. Umieszczanie logotypu na t ach innych ni  wskazane w Systemie Identyfikacji Wizualnej.

7. Akceptacja projektu graficznego

Bezwzgl dnie ka dy projekt graficzny materia ów informacyjnych, promocyjnych itp. zawieraj cych
herb Województwa Mazowieckiego lub logo Marki Mazowsze przed upowszechnieniem musi zosta
sprawdzony przez Biuro Marki i Wizerunku i otrzyma  akceptacj  Departamentu Kultuty, Promocji
i Turystyki.

8. Pytania i wskazówki

Wszelkie pytania oraz wskazówki od Pa stwa prosimy kierowa  do Biura Marki i Wizerunku
w Departamencie Kultuty, Promocji i Turystyki na adres siw@mazovia.pl.

mailto:siw@mazovia.pl

