
Uchwała nr 59/2017  

Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  

z dnia 20 kwietnia 2017 r.  

 
w sprawie symboli Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz zmiany 

uchwały nr 7/2015 Senatu PRz z dnia 22 stycznia 2015 r. 

 
Na podstawie § 12 ust 1 Statutu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 czerwca 2015 r.  

z późn. zm. Senat Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1  

Senat Politechniki Rzeszowskiej ustala symbole Politechniki Rzeszowskiej: godło, pieczęć, 

sztandar, flagę, barwę oraz znak firmowy. Opisy wymienionych symboli zawiera załącznik do 

niniejszej uchwały.   

 

§ 2 
W uchwale nr 7/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia godła oraz zasad jego stosowania w § 1 ust. 1 uchyla się pkt 13.   

 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

R E KT OR  

 

 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski 
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Załącznik do uchwały nr 59/2017  

Senatu PRz z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 

Opis godła, pieczęci, sztandaru, flagi, barwy oraz znaku firmowego Politechniki 

Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

Godło Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  

(opis i wzór) 

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. 
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Pieczęć urzędowa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  

(opis i wzór) 

Pieczęć urzędowa Uczelni, o średnicy 36 mm, w centralnej części zawiera godło państwowe – 

wizerunek orła z głową zwróconą w prawo. W otoku, w dwóch rzędach jest umieszczony napis: 

POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA. 
 

 

 

Sztandar Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza  

(opis i wzór) 

Sztandar Politechniki Rzeszowskiej składa się z płata, głowicy i drzewca.  

Płat sztandaru w kształcie prostokąta o wymiarach 106 na 96 cm jest wykonany z tkaniny w kolorze 

niebieskim na stronie głównej i ciemnoczerwonym na stronie odwrotnej. Bok płata jest 

przymocowany do drzewca. Boki płata, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte 

frędzlą o szerokości 7 cm w kolorze złotym. 

Na stronie głównej płata znajdują się cztery półkola w kolorze jasnoniebieskim, symbolizujące krzyż 

kawalerski – herb miasta Rzeszowa. Pośrodku znajduje się symbol Uczelni, od którego rozchodzą się 

promieniście cztery linie. W górnej części jest umieszczony poziomo napis: POLITECHNIKA 

RZESZOWSKA IM. I. ŁUKASIEWICZA.  

Symbol Uczelni, napisy oraz linie wykonane są złotym haftem.  

Na stronie odwrotnej płata znajduje się wizerunek stylizowanego białego orła w złotej koronie,  

 głową zwróconą w prawo.  

Głowica sztandaru jest wykonana z metalu w kolorze złotym i przedstawia wizerunek stylizowanego 

orła z głową zwróconą w prawo i literami PR, symbolizującymi skróconą nazwę Uczelni, 

umieszczonymi w rozpostartych skrzydłach. Głowica jest przymocowana do nasady o średnicy 4 cm, 

wykonanej z metalu w kolorze złotym. Głowica sztandaru, łącznie z nasadą, ma wysokość 21 cm.  

Drzewiec sztandaru, o średnicy 4 cm i długości 245 cm, jest wykonany z drewna toczonego. Drzewiec 

jest dwudzielny, połączony tuleją o średnicy 4 cm, wykonaną z metalu w kolorze złotym. Na górnym 

końcu drzewca jest umieszczona głowica z nasadą, na dolnym – okucie o średnicy 4 cm, wykonane  

z metalu w kolorze złotym.  
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strona główna 

 

 
 

strona odwrotna 

Flaga Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

(opis i wzór) 

Flaga Politechniki Rzeszowskiej jest to prostokątny płat tkaniny o barwie granatowej (CMYK: 100, 

75, 0, 20; RGB: 0, 60, 130; PANTONE 286 C; PANTONE 293 U) i proporcji boków 8:5, 

umieszczony na maszcie. Wpisany jest w nią znak firmowy (logo) Politechniki Rzeszowskiej koloru 

białego o wymiarach 75 cm na 30 cm, umieszczone w centrum płata. Podstawowy wymiar płata to 

112 cm na 70 cm.  
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Barwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

(opis i wzór) 

Barwą Politechniki Rzeszowskiej jest kolor granatowy (CMYK: 100, 75, 0, 20; RGB: 0, 60, 130; 

PANTONE 286 C; PANTONE 293 U). Szczegóły dotyczące opisu geometrycznego, kolorystyki, 

typografii i odmian znaków Uczelni oraz wydziałów zostały podane w „Księdze standardów 

identyfikacji wizualnej”. 

 

 

Znak firmowy Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

(opis i wzór) 

Znak firmowy Politechniki Rzeszowskiej ma kształt prostokąta o proporcjach 1:2. W prostokąt 

wpisane są stylizowane, pochylone litery skrótu nazwy Uczelni: PRz. W miejscu litery „z” w skrócie 

umieszczono krzyż kawalerski – herb miasta Rzeszowa. Całość ma kolor granatowy (CMYK: 100, 75, 

0, 20; RGB: 0, 60, 130; PANTONE 286 C; PANTONE 293 U).  

 

 

 

 

 


