UCHWAŁA Nr ).?.<l/V/2019
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie: ustalenia nowego godła Uczelni, w zw. ze zmianą nazwy Uczelni z: ,,Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie" na: ,,Państwowa Uczelnia Zawodowa im.
Ignacego Mościckiego w Ciechanowie''.
Na podstawie:
- art. 28 ust. 1 pkt 16) Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.):

§1
Ustala się godło Uczelni, zgodnie z wzorem i opisem ujętym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 października 2019 r., jednakże nie wcześniej niż od dnia
wejścia w życie rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
w przedmiocie zmiany nazwy Uczelni z: ,,Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Ciechanowie" na: ,,Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w
Ciechanowie", wydanego na podstawie art. 35 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z póżn. zm.).
Prz wodniczący Senatu
Pro .'dr hab. Les�
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1.

GODŁO-WERSJA PODSTAWOWA

Załącznik do uchwały nr 131N/2019
Senatu PWSZ w Ciechanowie z 18.06.2019 r.

Wersję podstawową godła należy stosować wszędzie tam, gdzie jest możliwe użycie koloru.
Godło (w krzywych lub w wersji rastrowej) do pobrania znajduje się na stronie internetowej
uczelni.
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2.

Ignacego Mościckiego
w Ci!!chonowle

GODŁO - WERSJA DLA CIEMNEGO TŁA

Wersję tę należy stosować wszędzie tam, gdzie wymagane jest przedstawienie logotypu na
ciemnym tle.

3.

GODŁO - KOLORYSTYKA

Aby zapewnić marce jednolity wygląd, należy reprodukować godło zachowując ustalone
parametry koloru.
C:89, M:46, Y:13, K:35
R:17, G:90, 8:131
C:O, M:100, Y:100, K:O
R:227, G:30, 8:36
4.

KRÓJ PISMA

Aby zapewnić marce jednolity wygląd, cała identyfikacja opiera się na jednym kroju pisma.
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