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Zarządzenie nr 159/2019 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 30 października 2019 roku 
 

w sprawie tymczasowego stosowania wzorów dyplomów doktora habilitowanego  
i doktora, zaopiniowanych przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  

oraz wysokości opłat za wydanie tych dyplomów, ich duplikatów oraz odpisów  
 
Na podstawie art. 179 ust.1-4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę  
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669  z późn. zm.) i § 25 pkt 3 
Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Dyplom doktora habilitowanego, zaopiniowany uchwałą nr 381/2016 Senatu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r. oraz dyplom doktora zaopiniowany 
uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nr 92/2017  
z dnia 31 maja 2017 r., są wydawane osobom, którym nadano stopień doktora 
habilitowanego lub doktora do 30 września 2019 r.  

2. Dyplomy doktora habilitowanego i doktora dostosowane do zmian wynikających  
z obowiązujących przepisów są wydawane osobom, którym nadano stopień doktora 
habilitowanego lub doktora między 1 października 2019 r. a 31 grudnia 2021 r.  
z zastrzeżeniem § 3 ust. 3. Wzory tych dyplomów stanowią odpowiednio załącznik nr 1  
i załącznik nr 2 do zarządzenia.  

3. Dyplomy, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz ich odpisy i duplikaty są drukowane  
w Zakładzie Graficznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zgodnie z opisem 
technicznym zamieszczonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.  

4. Za treść dyplomów, o których mowa w ust. 1 oraz odpisów i duplikatów tych dyplomów 
odpowiada wydział, na którym nadano stopień doktora habilitowanego lub doktora, a za 
treść dyplomów, o których mowa w ust. 2 oraz odpisów i duplikatów tych dyplomów 
odpowiada Rada Naukowa Dyscypliny, która nadała stopień doktora habilitowanego lub 
doktora. 

 

§ 2 
1. Ustala się opłatę za wydanie oryginału dyplomu wraz z odpisem w języku polskim  

w wysokości nieprzekraczającej kosztów sporządzenia tych dokumentów:  
1) za dyplom doktora habilitowanego – 60 zł; 
2) za dyplom doktora – 60 zł.  

2. Ustala się opłatę za wydanie odpisów dyplomów, o których mowa w ust. 1, tłumaczonych 
na język angielski w wysokości 30 zł.  

3. Ustala się opłatę za wydanie duplikatów dyplomów, o których mowa w ust. 1, w wysokości 
120 zł.  

4. Umożliwia się jednostkowe podniesienie opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku 
poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przesyłaniem dyplomu i odpisów do 
przewodniczącego komisji habilitacyjnej lub promotorów (spoza Poznania) – do 30 zł.  

 

§ 3 
1. Dyplomy, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, są wręczane przez Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu w trakcie promocji naukowych.  
2. Osoba, której nadano stopień naukowy otrzymuje jeden oryginał dyplomu i jeden odpis 

dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek również jeden odpis dyplomu  
w języku angielskim. 



3. Dyplomy, o których mowa w § 1 ust. 2, są wydawane osobom, którym nadano stopnień 
doktora habilitowanego lub doktora w wyniku postępowania habilitacyjnego lub przewodu 
doktorskiego wszczętego do 30 kwietnia 2019 r. 

 
§ 4 

Tracą moc zarządzenia: 

 nr 67/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2016 r. 

w sprawie stosowania wzorów dyplomów doktora habilitowanego i doktora 

zaopiniowanych przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz wysokości 

opłat za wydanie dyplomów doktora habilitowanego i doktora, odpisów i duplikatów tych 

dyplomów, 

 nr 66/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2017 r.  

w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie stosowania wzorów dyplomów doktora 

habilitowanego i doktora zaopiniowanych przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu oraz wysokości opłat za wydanie dyplomów doktora habilitowanego i doktora, 

odpisów i duplikatów tych dyplomów. 

 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Rektor 
/-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 

 

 

 

  


