
RP-0211-115/2021 
 
 

Zarządzenie nr 115/2021 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 22 lipca 2021 roku 
 

w sprawie herbu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), § 7 ust. 7 i 8 oraz § 25 pkt 3 Statutu 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu funkcjonuje znak graficzny – herb 

przedstawiający na tarczy zielonej dwa skrzyżowane berła rektorskie, prawe (heraldycznie) 
złote, lewe (heraldycznie) srebrne, pomiędzy głowicami których znajduje się godło z herbu 
Augusta Cieszkowskiego (srebrny element w kształcie podkowy z krzyżem kawalerskim 
złotym zaćwieczonym na barku i strzałą srebrną na opak w środku). 

2. Herb, o którym mowa w ust. 1, może być umieszczany: 
1) na dyplomach ukończenia studiów, świadectwach ukończenia kursów dokształcających 

lub studiów podyplomowych; 
2) w salach posiedzeń organów UPP, salach wykładowych oraz innych miejscach uznanych 

za godne; 
3) na dokumentach UPP poświadczających przyznanie statusu honorowego określonej 

osobie, a także na dokumentach poświadczających przyznanie nagrody; 
4) na publikacjach okolicznościowych o szczególnym znaczeniu dla UPP; 
5) na flagach lub sztandarach UPP. 

3. Szczegółowy opis, zasady i standardy używania herbu zawarte są w Podstawowej Księdze 
Znaku dostępnej na stronie internetowej UPP w zakładce Promocja, adres: 
www.puls.edu.pl/promocja/system-identyfikacji-wizualnej. 

 
§ 2 

Nadzór nad prawidłowością wykorzystywania herbu zgodnie z Podstawową Księgą Znaku,  
w tym jego wersji, zachowania kolorystyki, proporcji, pola ochronnego, typografii i stosowania 
tła, sprawuje Dział Marketingu i Komunikacji. 
 

§ 3 
Traci moc zarządzenie nr 134/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 
16 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia godła Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu oraz zasad jego używania.  

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
 
 

      Rektor 

       /-/ 

 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz  
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