
Uchwała nr 7/2015 

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

z dnia 22 stycznia 2015 r. 

 

 

w sprawie: wprowadzenia godła oraz zasad jego stosowania. 

 

 

 Senat  Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na podstawie § 12 ust. 

1 Statutu Uczelni zatwierdzonego w 2012 r. ustala: 

 

§ 1 

Godło Uczelni, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Godło Uczelni umieszczane jest na: 

1) dyplomie ukończenia studiów wyższych, 

2) dyplomie z wyróżnieniem, 

3) świadectwie ukończenia studiów podyplomowych, 

4) świadectwie ukończenia kursów dokształcających, 

5) akcie immatrykulacji studentów i doktorantów, 

6) teczce na dyplom ukończenia studiów wyższych, 

7) teczce na akt immatrykulacji, 

8) dyplomie doktora honoris causa, 

9) dyplomie profesora honorowego, 

10) dyplomie doktora, 

11) dyplomie doktora habilitowanego, 

12) dyplomie nagrody rektora, 

13) fladze Politechniki Rzeszowskiej, 

14) medalu „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza”, 

15) wydawnictwach i publikacjach, 

16) stronie internetowej, 

17) materiałach promocyjnych Uczelni, 

18) materiałach dotyczących działalności organizacji i samorządu studentów i doktorantów, 

po wcześniejszym ustaleniu zakresu używania godła przez właściwych prorektorów. 

 

2. Godło może być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze 

wzorem graficznym przyjętym w Statucie Uczelni. 

 

§ 3 

Inne użycie godła wymaga zgody Rektora. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      Rektor 

 
 

prof. dr hab. inż. Marek Orkisz 



Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 7 /2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej  

z dnia 22 stycznia 2015 r. 

Godło Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

(wzór i opis) 

 

 

 

Godło Politechniki Rzeszowskiej jest znakiem monochromatycznym. Wraz z napisem otokowym 

tworzy formę pieczęci kolistej. Elementy godła są stylizowane na okres późnego gotyku oraz 

renesansu.  

W polu godła, podzielonym w rosochę przez stylizowane na figurę heraldyczną trzyłopatowe śmigło 

samolotu, umieszczono trzy mobilia: orła w koronie z opaską zakończoną trójliśćmi, z pierścieniem  

u nasady ogona, w strefie pierwszej oraz ukoronowane figury heraldyczne gryfa i lwa zwrócone ku 

sobie zgodnie z zasadą kurtuazji w strefach drugiej i trzeciej. Majuskułowy napis otokowy głosi: 

POLITECHNIKA RZESZOWSKA • IM. • IGNACEGO ŁUKASIEWICZA. 

Śmigło umieszczone w środku godła stanowi element samolotu PZL-37 „Łoś", produkowanego w 

latach II Rzeczypospolitej, m.in. w zakładach PZL w Mielcu (wchodzących w skład Centralnego 

Okręgu Przemysłowego). Samolot ten jest do dziś jednym z symboli polskiej myśli technicznej. 

Gryf (hybryda orła i lwa) oraz lew pochodzą z herbów dawnych województw: bełskiego (stolica Bełz) 

i ruskiego (stolica Lwów). Fragmenty terytoriów tych województw wchodzą w skład województwa 

podkarpackiego, stąd wspomniane mobilia znalazły się również w obecnym herbie województwa 

podkarpackiego. 

Symbolika godła nawiązuje do statusu Politechniki Rzeszowskiej, jako uczelni państwowej 

prowadzącej działalność naukowo-dydaktyczną przede wszystkim na terenie województwa 

podkarpackiego, odwołującej się do tradycji terytorialnej dawnych województw tej części Polski,  

a także do tradycji Politechniki Lwowskiej i Centralnego Okręgu Przemysłowego  

– uczelni, w której lotnictwo jest jednym ze sztandarowych obszarów zainteresowań naukowo-

badawczych i dydaktycznych.  


