
 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 79 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 16 września 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie nr 12/2020 Rektora PW w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego  

i dyplomu habilitacyjnego oraz zasad i trybu wydawania oraz przechowywania przez 

Politechnikę Warszawską odpisów tych dyplomów  

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn zm.), w związku z art. 179 ustawy z dnia  

3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 12/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 lutego 2020 r.  

w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz zasad i trybu 

wydawania oraz przechowywania przez Politechnikę Warszawską odpisów tych dyplomów 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 
„§ 1a 

Wprowadza się: 
1) wzory dyplomu doktorskiego dla postępowań w sprawie nadania stopnia doktora 

wszczętych od dnia 1 października 2019 r., stanowiące załączniki nr 12a i 12b  
do zarządzenia; 

2) wzory dyplomu doktorskiego dla postępowań w sprawie nadania stopnia doktora 

wszczętych od dnia 1 października 2019 r. wydawanego przez Politechnikę 

Warszawską w przypadku, o którym mowa w art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowiące załączniki nr 12c i 12d 

do zarządzenia; 
3) wzory dyplomu habilitacyjnego dla postępowań w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego wszczętych od dnia 1 października 2019 r., stanowiące załączniki  
nr  12e i 12f do zarządzenia; 

4) wytyczne do sporządzenia dyplomu doktorskiego, stanowiące załącznik nr 12g  
do zarządzenia; 

5) wytyczne do sporządzenia dyplomu habilitacyjnego, stanowiące załącznik nr 12h  

do zarządzenia.”; 

2) § 3 i § 4 otrzymują brzmienie:  

„§ 3 

   1. Za wydanie odpowiednio dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego, odpisów oraz 

duplikatów tych dyplomów Politechnika Warszawska pobiera opłatę w wysokości 

określonej w odrębnych przepisach.  

2. Opłatę za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego, o których 

mowa w § 1a, a także duplikatów tych dyplomów, wnosi się na rachunek bankowy 

Politechniki Warszawskiej prowadzony przez Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa 

09124010535111800600100091. 

 



.  

 

§ 4 

Rektor może podjąć decyzję o odstępstwie od wzorów dyplomów, o których mowa w § 1 pkt 
1 i 2 oraz § 1a pkt 1-3, o ile nie jest ono sprzeczne z przepisami prawa.”;          

3) po załączniku nr 12 dodaje się załączniki nr 12a-12h w brzmieniu określonym 

odpowiednio w załącznikach nr  1-8 do zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Traci moc zarządzenie nr 90/2019 Rektora PW w sprawie wysokości i sposobu uiszczania 

opłat za wydanie odpisu i duplikatu dyplomu doktora i doktora habilitowanego  

w postępowaniach wszczętych po dniu 1 października 2019 r.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

       REKTOR 

 

 

                     prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


