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1. KONSTRUKCJA ZNAKU

www.malopolska.uw.gov.pl

lub „Wojewoda Małopolski”

Znak składa się z symbolu godła oraz układu literniczego wykorzystującego font Trajan Pro.
Układ literniczy wystepuje w dwóch wersjach podstawowych: 

„Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie” 



2. FORMA POZIOMA ZNAKU

lub „Wojewoda Małopolski”

www.malopolska.uw.gov.pl

W zastosowaniu jest również wersja horyzontalna znaku, w której zmieniony jest układ literniczy.

„Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie”



3. WERSJE ROZSZERZONE ZNAKU

www.malopolska.uw.gov.pl

W szczególnych przypadkach zachodzi potrzeba wyróżnienia imienia i nazwiska Wojewody,
wówczas stosowane są poniższe wersje znaku: 

pion

poziom



4. WERSJE ROZSZERZONE ZNAKU - cd.

www.malopolska.uw.gov.pl

Znak Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ma formę rozszerzoną o adres strony www
 Urzędu, tj.: www.malopolska.uw.gov.pl, w której zastosowany jest font Garamond Regular dla adresu:



lub „Wojewoda Małopolski”

Pole ochronne to przestrzeń wokół znaku, na której nie mogą znajdować się inne obiekty 
graficzne oraz tekst. W przypadku logo pole ochronne zakłada, że odstęp od części literniczej 
i od krawędzi znaku graficznego „Orła” jest wysokością X, gdzie X to wysokość liter 
„Małopolski” w przypadku MUW, „Wojewoda” w znaku Wojewoda Małopolski:

„Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie” 

5. POLE OCHRONNE

www.malopolska.uw.gov.pl
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Znak składa się z symbolu godła oraz układu literniczego, które mogą przybierać kolor #ffffff lub 
#000000, zgodnie z poniższą specyfikacją. 
Również tło dopuszczalne jest w ramach koloru: #ffffff i #0067ac.

„Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie” 

6. KOLORYSTYKA

www.malopolska.uw.gov.pl

C-0, M-0, Y-0, K-0
R-255, G-255, B-255
#ffffff

C-91, M-79, Y-62, K-97
R-0, G-0, B-0
#000000

C-100, M-40, Y-0, K-33
R-0, G-103, B-172
#0067ac



W logo użyto kroju Trajan Pro w odmianie Regular i Bold. W wersji rozszeżonej o adres www 
użyto kroju Garamond Regular.

7. TYPOGRAFIA ZNAKU

www.malopolska.uw.gov.pl

Dopuszczalne jest jedynie skalowanie znaku z zachowaniem jego proporcji. Wielkość minimalna znaku to 
najmniejszy rozmiar, przy którym znak nie traci swej czytelności i przy której jego odwzorowanie w technikach 
wdrożeniowych jest optymalne.

8. SKALOWANIE I MINIMALNY ROZMIAR 



Przykłady niedopuszczalnych modyfikacji:

9. NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACJE

www.malopolska.uw.gov.pl

Logo umieszczone w polu mniejszym niż rozmiar pola 
ochronnego

Logo umieszczone na zbyt zróżnicowanym tle

Logo umieszczone na tle o niewłaściwym nasyceniu 
koloru niebieskiego

Zmiany wielkości bez zachowania proporcji znaku

Dodawanie cienia lub innych 
efektów graficznych

Zmiana koloru logo

Zmiany typografii 

Zmiany wielkości poszczególnych 
elementów znaku


