
PROJEKT 
SZTANDARU

PAŃSTWOWA AKADEMIA
NAUK STOSOWANYCH
WE WŁOCŁAWKU



ZAŁOŻENIA DO 
PROJEKTU SZTANDARU

SZTANDAR, weksylium istniejące tylko w jednym egzemplarzu. Składa się z dwustronnego płata i 
drzewca z głowicą. Płat jest obszyty frędzlą i przymocowany do drzewca. U nasady głowicy wiąże się 
szarfę.   

Głównym założeniem projektu sztandaru Państwowej Akademii Nauk Stosownych we Włocławku, 
jest taka prezentacja jego formy gra�cznej, aby była ona czytelnym nośnikiem informacji o uczelni, 
zrozumiałym nie tylko na obszarze, dla którego jest ona doprojektowana, ale i znacznie szerszego 
terytorium.  

W przypadku sztandaru państwowej akademii przyjęto zasadę barw płata weksylium odpowiadają-
cym barwą państwowym, gdzie płat awersu jest w kolorze białym, a rewersu w kolorze czerwonym.  

Prezentowany projekt uwzględnia wszelkie obowiązujące w tym zakresie wymogi, odnoszące się do 
nazwy uczelni, terytorium posadowienia i jednego z atrybutów nauki.  

Zgodnie z podstawową zasadą odnoszącą się do tego typu projektów indywidualnych wyróżników, 
każdy rodzaj piktogramu, logo czy herbu, powinien być jedyny, wyjątkowy i różnić się od innych 
tego rodzaju znaków.  

Zastosowana została w tym przypadku symbolika prosta, bowiem szkoła jest uczelnią państwową i 
wszelkie elementy jej dotyczące, winna cechować skromność, prostota i dobry gust artystyczny.  

Wymiary są typowe, znormalizowane.  

Znak gra�czny uczelni umieszczony na sztandarze, staje się jej godłem.  



OPIS SZTANDARU

AWERS  

Awers sztandaru zawiera znak gra�czny (symbol) uczelni barwy czerwonej, na białym polu. Otok 
okalający ów symbol, tworzy napis barwy złotej zawierający nazwę uczelni – PAŃSTOWA AKADEMIA 
NAUK STOSOWABYCH WE WŁOCŁAWKU.  

Symbol jest prosty w rysunku i wzorowany na �gurach heraldycznych – herbowych. Figury te dzielo-
ne są w słup, gdzie z prawej strony heraldycznej wizerunek połuorła w koronie, odnoszący się do 
herbu Kujaw (historycznego województwa brzesko – kujawskiego), zaś z lewej strony heraldycznej 
połuksięgi – skrzydło okładki rozłożonej książki. Całość wykonana jedną linią o tej samej grubości 
barwy czerwonej. 

REWERS  

Rewers sztandaru prezentuje na czerwonym polu srebrnego orła w złotej koronie – �gura heraldycz-
na herbu Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzonego na mocy ustawy z dnia 27 grudnia 1989 roku.  To 
nawiązanie do przynależności państwowe, barw i insygniów narodowych. Także podkreślenie 
wartości, tradycji i rangi uczelni.  

DRZEWCE  

Drzewce sztandaru zakończone jest głowicą wyobrażającą srebrzystego orła w koronie wykonanego 
z metalu.  

SZARFA 

Szarfa dwubarwna biało-czerwona odnosząca się do barw państwowych, można też użyć szarfy 
czerwono-żółtej odnosząca się do barw miasta Włocławka.
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AWERS SZTANDARU SKALA 1:10



REWERS SZTANDARU SKALA 1:10



SZARFA SZTANDARU PANS WE WŁOCŁAWKU - BIAŁO-CZERWONA (FRAGMENT) SKALA 1:1



SZARFA SZTANDARU PANS WE WŁOCŁAWKU - CZERWONO-ŻÓŁTA (FRAGMENT) SKALA 1:1



DANE TECHNICZNE SZTANDARU
WYMIARY PŁATA SZTANDARU: 100 X 100 CM  OBSZYCIE FRĘDZLA DŁUGOŚĆ: 6 CM

AWERS  

Płat sztandaru wykonany jest z tłoczonego białego adamaszku lub aksamitu. W części środkowej 
umieszczone jest godło Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Wysokość godła 
równa jest połowie wysokości płata sztandaru. Godło haftowane jest nićmi czerwonymi z dodatkiem 
nici złotych (kierunki haftu na przeplot).   

W otoku godła napis wykonywany krojem literniczym „France” – wersaliki, wysokość liter 5,6 cm. 
Napis haftowany nićmi złotymi. W części górnej wycinka koiła tekst: Państwowa Akademia Nauk, 
część dolna wycinka koła zawiera napis: Stosowanych we Włocławku. Teksty rozdzielają dwie kropki.  

REWERS  

Pat sztandaru wykonany z czerwonego adamaszku lub aksamitu. W części środkowej umieszczone 
zostało godło Rzeczpospolitej Polskiej. Wysokość godła równa jest połowie wysokości płata sztanda-
ru. Orzeł haftowany nićmi srebrnymi. Dla uwypuklenia przestronności godła nici srebrne w rysunku 
łączone z nićmi białymi i szarymi – należy wykonać przejścia tonalne wg. Załączonego wzoru). 
Korona, dziób i pazury orła haftowane są nićmi złotymi z domieszką nici brązowych.  

DRZEWCE  

Drzewce sztandaru wykonane z drewna dębowego.  

GŁOWICA  

Głowica sztandaru to godło Rzeczpospolitej Polskiej wykonana z metalu powleczonego srebrem. 
Korona dziób i pazury złocone.  

SZARFA  

Szarfa wykonana z adamaszku lub aksamitu i składa się z dwóch pasów: białego i czerwonego lub 
czerwonego i żółtego.  Szerokość pasów równa jest 5 cm. Szerokość szarf równa się 10 cm, a długość 
240 cm. Końce wykończone frędzlą złotą o długości 3 cm.  
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AWERS SZTANDARU - SKALA 1:10



GODŁO - PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH WE WŁOCŁAWKU



GODŁO - PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH WE WŁOCŁAWKU



Wzory  liter  u¿ytych  na  sztandarze  -  krój  pisma  “FRANCE”                                                                             skala 1:1
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REWERS SZTANDARU - SKALA 1:10



Herb  Rzeczpospolitej  Polskiej  wprowadzony  27  grudnia  1989  roku                                                                                           



Herb  Rzeczpospolitej  Polskiej                                                                                           



Rysunek  linearny  or³a  -  god³a  Rzeczpospolitej  Polskiej                                                                                           



Tonalny  rysunek  or³a  -  god³a  Rzeczpospolitej  Polskiej                                                                                           




