
                                                                                  Załącznik nr 4  
do Uchwały nr 7/2021 

  Senatu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku 
Z dnia 26.03.2021 r. 

 

 

Opis dokumentu publicznego: 

- data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 1 czerwca 2021 r.; 

- data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 1 lipca 2021 r.; 

- okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo; 

- data zakończenia wydawania dokumentu danego wzoru – brak. 

 

Opis zabezpieczeń: 

Informacje ogólne o dokumencie: 
 

1. Forma dokumentu: dokument jednostronicowy. 
2. Format dokumentu: A4. 
3. Podłoże: papier. 

 
Określenie zabezpieczeń przed fałszerstwem: 

1. Zabezpieczenia w podłożu. 
a. Papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym. 
b. papier o gramaturze 120g, z dwutonowym znakiem wodny,  zabezpieczonym  

chemicznie przed próbami usunięcia nadrukowanej treści. 
c. Włókna widoczne w świetle dziennym w kolorach czerwonym i niebieskim, nieaktywne 

w promieniowaniu UV, włókna aktywne tylko w promieniach UV w kolorach żółtym i 
niebieskim oraz dodatkowe włókno dwukolorowe żółto-czerwone widoczne tylko w 
promieniach UV. 

2. Zabezpieczenia w druku. 
AWERS 

a. Druk offsetowy. 
b. Dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego. 
c. Mikrodruki 
d. Element wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym widzialną w 

świetle dziennym 
e. Element wykonany aktywną w promieniowaniu UV niewidzialną w świetle dziennym. 

3. Oznaczenie indywidualne w postaci numeru  wykonane techniką druku typograficznego z 
wykorzystaniem farby specjalnej. 

 

 



Druk irysowy (jest to tylko wizualizacja komputerowa zbliżona do efektu końcowego). kompletny projekt - awers rewers

Farby użyte w projekcie

druk irysowy: Pantony 637 + Cool Gray 4 Pantone 1807

Farba aktywna w UV
Pantone 279 

Numeracja
Pantone 281 Farba bezbarwna 

widoczna tylko w UV
Pantone 
637 

Pantone 
637
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Gramatura 120g, z dwutonowym 
znakiem wodny, nie wykazującym 
luminescencji,  zabezpieczonym  
chemicznie przed próbami usunięcia 
nadrukowanej treści.

Włókna widoczne w świetle 
dziennym w kolorach czerwonym 
i niebieskim, nieaktywne 
w promieniowaniu UV, włókna 
aktywne tylko w promieniach UV 
w kolorach żółtym i niebieskim oraz 
dodatkowe włókno dwukolorowe 
żółto-czerwone widoczne tylko 
w promieniach UV.
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mikrodruk

210 mm

Gilosz w technice druku irysowego. Antykseryczny.

treść w mikrodruku:
WYŻSZA SZKOŁA 
ZDROWIA  
W GDAŃSKU
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Numerator

Nadruk nie widoczny 
w świetle dziennym.
Widoczny tylko 
w świetle UV.

Elementy widoczne w świetle 
dziennym oraz dodatkowo 
aktywne także w świetle UV. 

Elementy aktywne w świetle UV


