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1. Cel działań 

 
Celem zamieszczania informacji i znaków graficznych Mazowsza na wszelkich materiałach 

promocyjnych i reklamowych przedsięwzięć objętych patronatem Marszałka Województwa 

Mazowieckiego jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału Samorządu w danym 

przedsięwzięciu oraz budowanie spójnego wizerunku silnej Marki Mazowsze. 

 
 
2. Podstawa prawna 

 
Wzór i zasady stosowania herbu Województwa Mazowieckiego określa Uchwała Nr 90/06  Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 roku.  

 
3. Kiedy zamieszczamy herb ? 
 
Na mocy przytoczonej uchwały ściśle zostały określone organy uprawnione do posługiwania się 

herbem Województwa Mazowieckiego. 

Podmioty zewnętrzne nabywają prawo do użycia herbu po otrzymaniu stosownej zgody. Przyjęto 

także zasadę, iż pisemne wyrażenie zgody na objęcie danego przedsięwzięcia patronatem 

honorowym/patronatem głównym/patronatem itp. Marszalka Województwa Mazowieckiego, równe jest 

wyrażeniu zgody na zastosowanie herbu na wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych 

wydanych w związku z tym przedsięwzięciem. 

 

W materiałach informacyjnych i promocyjnych wydanych w związku z przedsięwzięciem, które 

zarówno objęte jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, jak i współorganizowane lub 

współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, zasadne jest użycie obu znaków 

graficznych tj. herbu oraz logotypu. 

 
 
 
4. Zasady zamieszczania herbu 
 
Herb Województwa Mazowieckiego przedstawia w polu czerwonym białego orła, o dziobie i szponach 

żółtych. 

 



 

 
 
 
Herb Województwa Mazowieckiego stanowi własność Województwa i podlega ochronie prawnej. 

Prawo używania herbu Województwa Mazowieckiego mają organy Województwa oraz wojewódzkie 

samorządowe jednostki organizacyjne. 

 

Prawo używania herbu Województwa Mazowieckiego mają również inne podmioty, wyłącznie                    

w celach identyfikacyjnych bądź promocji Województwa, po uprzednim wystąpieniu z pisemnym 

wnioskiem do Zarządu Województwa Mazowieckiego, podejmującego, w formie uchwały, decyzję                 

o wyrażeniu zgody. 

 

Wniosek o zgodę na wykorzystanie herbu powinien zawierać: 

- dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, nazwa instytucji, dane kontaktowe); 

- informację określającą sposób i zakres użycia herbu; 

- informacje podstawowe na temat wnioskodawcy (jako załącznik do wniosku). 

  

Wniosek powinien być wysłany pocztą na adres: 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

lub e-mailem na adres: urzad_marszalkowski@mazovia.pl 

 

Wydarzenia objęte patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

W projektach graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych wydanych w związku                        

z przedsięwzięciem objętym patronatem honorowym/patronatem głównym/patronatem itp. Marszalka 

Województwa Mazowieckiego, powinna zostać zwarta informacja o tym fakcie poprzez: 

 
1. wpisanie stosownego zapisu w treści komunikatu np.: 

 
„… zaprasza 

na XV edycję Corocznego Przedsięwzięcia XYZ 
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego” 

lub 
„Impreza / Festiwal / Wystawa itp. pod honorowym patronatem Marszałka Województwa 

Mazowieckiego” 
 

itp. 
 

(można także obok powyższego zapisu umiescić  herb bez konieczności dodatkowego 
podpisu przy herbie); 
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i/lub 
 
 

2. umieszczenie herbu Województwa Mazowieckiego w obszarze specjalnie wydzielonym                       

w projekcie graficznym w celu prezentacji patronów, partnerów itp.  

Niezbędne jest wówczas poprzedzenie herbu zapisem – Patron honorowy:/Patron:/ itp. oraz 

umieszczenie obok lub pod herbem podpisu Marszałek Województwa Mazowieckiego               

w kolorze czarnym, czcionka Myriad Pro lub Arial. 

 
Przykłady: 
 
 

   PATRON HONOROWY:                                            PATRON HONOROWY: 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 podpis pod herbem w 3 wyjustowanych wersach                   podpis pod 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 być stosowany na białym tle. Dopuszcza się 

zamieszczenie herbu na innych jednolitych aplach o stonowanej barwie.  
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5. Niedozwolone formy herbu 
 
Niedozwolone są: 

1. Zmiana kolorystyki, liternictwa, proporcji elementów składowych herbu, 

2. Dodawanie obcych form graficznych i usuwanie elementów składowych herbu, 

3. Przestawianie elementów składowych herbu, 

4. Obracanie, zniekształcanie (ściąganie i rozciąganie), stosowanie perspektywy herbu, 

5. Umieszczanie herbu na agresywnym, wielobarwnym tle; 

 
 

 
 
6. Akceptacja projektu graficznego 
 

1. Bezwzględnie każdy projekt graficzny materiałów informacyjnych, promocyjnych itp. 

zawierających herb Województwa Mazowieckiego przed upowszechnieniem musi zostać 

sprawdzony przez Pracowników Wydziału Marketingu Terytorialnego i otrzymać akceptację 

osób upoważnionych.  

2. W celu akceptacji projekt należy przesłać w wersji elektronicznej (jpg, pdf) na adres: 

siw@mazovia.pl  

3. Odpowiedź dotycząca uwag lub zgodności projektu z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki 

Mazowsze zostanie przesłana w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu wiadomości e-mail.   

 
7. Pytania i wskazówki 

 
Wszelkie pytania oraz wskazówki od Państwa prosimy kierować do Wydziału Marketingu 

Terytorialnego w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki na adres siw@mazovia.pl. 
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