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Zarządzenie nr 112/2021 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 16 lipca 2021 roku 
 

w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego, warunków 
wydania dyplomów oraz wysokości opłat za wydanie odpisów i duplikatów tych 

dyplomów  
 

Na podstawie 179 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów 
habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 676) w zw. z § 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków 
graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji 
pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  
i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1574), 
uwzględniając uchwałę nr 63/2021 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 
30 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wzorów dyplomów habilitacyjnego i doktorskiego 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Ustala się wzory dyplomów obowiązujące w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, 

zwanym dalej „UPP”, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1:  
1) dyplomu doktorskiego w języku polskim, który określa załącznik nr 1 do zarządzenia;  
2) dyplomu habilitacyjnego w języku polskim stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.  

2. Na wniosek doktora lub doktora habilitowanego odpis dyplomu może być wydany w języku 
obcym. 

 
§ 2 

1. Dyplom doktorski, odpis dyplomu i odpis przeznaczony do akt muszą spełniać kryteria 
podane w poniższym opisie technicznym:  
1) dyplom ma format A3 (297 x 420 mm);  
2) dyplom jest drukowany na papierze ozdobnym o gramaturze 220-250 g/m2 w kolorze 

białym lub écru; 
3) tekst dyplomu jest zadrukowany cyfrowo czcionką Times New Roman w kolorze 

czarnym, z wyjątkiem nazwy „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu” i wyrazów 
„DYPLOM DOKTORSKI” i „DOKTORA”, które są zadrukowane w kolorze czerwonym;  

4) dyplom jest opatrzony wizerunkiem orła, umieszczonym pod wyrazami „WYDANY  
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”, wyśrodkowanym i godłem UPP, którego zasady 
stosowania określa odrębne zarządzenie, zadrukowanym offsetowo, umieszczonym  
w górnej krawędzi strony, wyśrodkowanym;  

5) dyplom jest opatrzony pieczęcią urzędową UPP tłoczoną, umieszczoną w dolnej części 
strony (pomiędzy podpisami), wyśrodkowaną;  

6) odpis dyplomu i odpis przeznaczony do akt zawierają wszystkie elementy oryginału oraz 
dodatkowo oznaczenie „ODPIS” lub „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, w kolorze 
czarnym, pogrubioną czcionką, umieszczone w górnym prawym narożniku strony;  

7) odpis dyplomu i odpis dyplomu przeznaczony do akt mają format A3 (297 x 420 mm), są 
drukowane na papierze ozdobnym o gramaturze 220-250 g/m2 w kolorze białym lub écru, 
z zastosowaniem czcionki i kolorów druku zgodnych z wzorem dyplomu doktorskiego; 

8) całkowita szerokość znaku graficznego, umieszczonego w górnym lewym narożniku 
strony, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 
22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) do 



kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadających jej 
europejskich ram kwalifikacji, na dyplomie doktorskim, odpisie dyplomu oraz odpisie 
przeznaczonym do akt wynosi 25 mm. Dopuszczalne jest proporcjonalne powiększenie 
elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm; 

9) w zapisie treści na dyplomie, odpisie dyplomu i odpisie przeznaczonym do akt stosuje 
się odmianę przez rodzaj męski lub żeński; nie drukuje się wyrazów: ”/drugi promotor”  
i ”/promotor pomocniczy”, jeżeli w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nie 
występowały te funkcje; nie drukuje się objaśnień podanych w nawiasach. 

2. Dyplom habilitacyjny, odpis dyplomu i odpis przeznaczony do akt muszą spełniać kryteria 
podane w poniższym opisie technicznym:  
1) dyplom ma format A3 (297 x 420 mm);  
2) dyplom jest drukowany na papierze ozdobnym o gramaturze 220-250 g/m2 w kolorze 

białym lub écru; 
3) tekst dyplomu jest zadrukowany cyfrowo czcionką Times New Roman w kolorze 

czarnym, z wyjątkiem nazwy „Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu” i wyrazów 
„DYPLOM HABILITACYJNY” i „DOKTORA HABILITOWANEGO”, które są zadrukowane 
w kolorze czerwonym;  

4) dyplom jest opatrzony wizerunkiem orła, umieszczonym pod słowami „WYDANY  
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”, wyśrodkowanym i godłem UPP, którego zasady 
stosowania określa odrębne zarządzenie, zadrukowanym offsetowo, umieszczonym  
w górnej krawędzi strony, wyśrodkowanym; 

5) dyplom jest opatrzony pieczęcią urzędową UPP tłoczoną, umieszczoną w dolnej części 
strony (pomiędzy podpisami), wyśrodkowaną;  

6) odpis dyplomu i odpis przeznaczony do akt zawierają wszystkie elementy oryginału oraz 
dodatkowo oznaczenie „ODPIS” lub „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, w kolorze 
czarnym, pogrubioną czcionką, umieszczone w górnym prawym narożniku strony;  

7) odpis dyplomu i odpis dyplomu przeznaczony do akt mają format A3 (297 x 420 mm), są 
drukowane na papierze ozdobnym o gramaturze 220-250 g/m2 w kolorze białym lub écru, 
z zastosowaniem czcionki i kolorów druku zgodnych z wzorem dyplomu habilitacyjnego; 

8) w zapisie treści na dyplomie, odpisie dyplomu i odpisie przeznaczonym do akt stosuje 
się odmianę przez rodzaj męski lub żeński; nie drukuje się objaśnień podanych  
w nawiasach. 

3. Duplikat dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego sporządza się zgodnie  
z oryginałem właściwego dyplomu, do linii zadruku z wyrazami „miejscowość i data wydania 
dyplomu”, uwzględniając wszystkie elementy graficzne i treści zamieszczone na oryginale 
dyplomu. Na duplikacie umieszcza się również:  
1) wyraz „DUPLIKAT” w linii poniżej wyrazów: „DYPLOM DOKTORSKI” i „DYPLOM 

HABILITACYJNY”, w kolorze czarnym, wyśrodkowany;  
2) wyrazy „oryginał podpisany przez:” oraz wyrazy objaśnienia „(tytuł/stopień nauk. imię  

i nazwisko osoby (osób), która podpisała dyplom)” – w dolnej części duplikatu poniżej 
wyrazów „data i miejsce wydania”;  

3) pieczęć i podpis kierownika podmiotu wydającego duplikat;  
4) pieczęć urzędową podmiotu wydającego duplikat;  
5) miejscowość i datę sporządzenia duplikatu. 

 
§ 3 

1. UPP pobiera opłatę za wydanie:  
1) odpisu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w wysokości:  

a) 60 zł - za odpis w języku polskim,  
b) 80 zł - za odpis w języku obcym;  

2) duplikatu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w wysokości 90 zł.  
2. Opłaty za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz duplikatów 

tych dyplomów należy przekazać na konto UPP w Santander Bank Polska S.A. nr 29 1090 
1362 0000 0000 3601 7894 z dopiskiem: „opłata za wydanie dyplomu doktorskiego/ 
habilitacyjnego, dyscyplina nauk. …………..…., imię i nazwisko”.  



§ 4 
1. Dyplom doktorski i dyplom habilitacyjny oraz odpisy dyplomów i odpisy przeznaczone do 

akt drukowane są w Zakładzie Graficznym UPP, po otrzymaniu niezbędnych danych 
(wypełnionej matrycy dyplomu) z właściwego dziekanatu lub od pracownika wskazanego 
do obsługi właściwej rady naukowej dyscypliny. 

2. Dyplom doktorski i dyplom habilitacyjny wraz z odpisem i odpisem w języku obcym 
umieszcza się w tubie z logo UPP. W przypadku wydania duplikatu dyplomu i osobno 
odpisu dyplomu w języku obcym, wydaje się te dokumenty w okładce z logo UPP. 

3. W sprawach dotyczących dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz odpisów  
i duplikatów tych dyplomów, nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, stosuje się 
obowiązujące przepisy wydane przez ministra właściwego ds. nauki w sprawie dyplomów 
doktorskich i habilitacyjnych. 

 
§ 5 

1. Dyplomy doktorskie i dyplomy habilitacyjne oraz odpisy i duplikaty tych dyplomów,, będą 
wydane osobom, którym nadano stopnień doktora lub doktora habilitowanego w wyniku 
odpowiednio postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub postępowania w sprawie 
nadania stopnia doktora habilitowanego, wszczętych po 30 września 2019 r. 

2. Wręczenie dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych odbywa się w trakcie 
uroczystości akademickiej, w szczególności w ramach obchodów Dnia Patrona.  
W przypadku ograniczenia działalności UPP wręczenie dyplomów odbywa się na zasadach 
ustalonych przez Rektora.  

3. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek skierowany do Rektora przez doktora 
lub doktora habilitowanego, dyplom może być wydany poza uroczystością akademicką.  

 
§ 6 

1. Na podstawie art. 179 ust. 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.), dokonuje 
się zmiany w § 1 ust. 2 zarządzenia 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, który otrzymuje brzmienie: 

 
„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 2022 r.  
z zastrzeżeniem § 3 ust. 3. Wzory tych dyplomów stanowią odpowiednio załącznik nr 1  
i załącznik nr 2 do zarządzenia.”. 

 
2. Dokonuje się zmiany w załącznikach nr 2 i nr 3 do zarządzenia, o którym mowa  

w ust. 1, wynikającej ze zmiany wzoru znaku graficznego Polskiej Ramy Kwalifikacji  
w przepisach wydanych przez ministra właściwego ds. edukacji, stanowiącego element 
dyplomu doktorskiego, polegającej na:   
1) zastąpieniu dotychczasowego znaku graficznego w załączniku nr 2, znajdującego się  

w górnym lewym narożniku wzoru dyplomu doktorskiego, który informuje o poziomie 
Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji pełnych włączonych do Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji, 
uzyskanych w wyniku przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania 
stopnia doktora, znakiem graficznym określonym w pkt 8 załącznika nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów 
znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych 
do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1574); 



2) pkt 4 i 5 załącznika nr 3 otrzymuje brzmienie:  
 

„4. W górnym lewym narożniku dyplomów doktora zadrukowuje się znak graficzny 
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 226) dla 
kwalifikacji pełnej na poziomie ósmym Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadających temu 
poziomowi europejskich ram kwalifikacji, zgodnie z objaśnieniem zawartym w pkt 5.  
5. Znak graficzny, o którym mowa w pkt 4, składa się z elementu graficznego 
przedstawiającego skrót "PRK" umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym 
(każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem - w kontrze), rzymską cyfrę  
w kolorze czarnym odpowiadającą poziomowi 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich 
ram kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem  
(z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem 
graficznym w brzmieniu: „Kwalifikacja pełna na poziomie ósmym Polskiej Ramy 
Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji”. Całkowita szerokość elementu graficznego 
wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element 
tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt, w kolorze 
czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą 
ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego 
maksymalnie do szerokości 30 mm.”. 

 
3. Zmiana, o której mowa w ust. 2, obowiązuje w dyplomach wydawanych osobom, które 

uzyskały stopień w wyniku przewodu doktorskiego z datą wydania po 1 października  
2020 r. wpisaną na dyplomie. 

 
§ 7 

1. Nadzór nad treścią wpisywaną do dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych pełnią 
przewodniczący właściwych rad naukowych dyscyplin. 

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia pełni Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni.  
 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
 
 

      
 

     z up. Rektora 

   Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
       Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni  

            /-/ 
        prof. dr hab. Roman Gornowicz   

 
 


