
Zarządzenie Nr 199/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 6 września 2022 r. 

 

w sprawie trybu składania wzorów podpisów i paraf osób upoważnionych do 

podpisywania dokumentów 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, w związku z art. 349 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późniejszymi 

zmianami) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Zarządzenie określa tryb składania wzorów podpisów i paraf osób upoważnionych 

do podpisywania dokumentów, o których mowa w art. 349 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.: 

1) dyplomów ukończenia studiów wraz z suplementami; 

2) odpisów dyplomów ukończenia studiów wraz z suplementami (w tym odpisów w języku 

obcym); 

3) duplikatów dyplomów ukończenia studiów wraz z suplementami; 

4) zaświadczeń o ukończeniu studiów; 

5) świadectw ukończenia studiów podyplomowych; 

6) duplikatów świadectw ukończenia studiów podyplomowych; 

7) zaświadczeń o ukończeniu studiów podyplomowych; 

8) dyplomów doktorskich; 

9) dyplomów habilitacyjnych; 

10) odpisów dyplomów doktorskich (w tym odpisów w języku obcym); 

11) odpisów dyplomów habilitacyjnych (w tym odpisów w języku obcym); 

12) duplikatów dyplomów doktorskich; 

13) duplikatów dyplomów habilitacyjnych. 

 

§ 2.1. Osoby pełniące funkcje, do których zakresu obowiązków należy podpisywanie 

dokumentów określonych w § 1, zobowiązane są do złożenia oraz bieżącego aktualizowania 

wzorów podpisów (np. w przypadku zmiany nazwiska). Osobami tymi są w szczególności: 

1) Rektor;  

2) osoba pełniąca obowiązki Rektora; 

3) prorektor; 

4) dziekan lub osoba pełniąca obowiązki dziekana; 

5) prodziekan (tylko jeśli podpisuje dokumenty, o których mowa w § 1); 

6) przewodniczący rady dyscypliny naukowej;  

7) zastępca przewodniczącego rady dyscypliny naukowej (tylko jeśli podpisuje dokumenty,  

o których mowa w § 1). 

2. Wzory podpisu i parafy należy złożyć niezwłocznie po rozpoczęciu pełnienia 

funkcji na formularzu, którego druk określa załącznik do zarządzenia i przekazać do Biura 

Rektora: 

 elektronicznie (kolorowy skan w formacie .jpg ewentualnie .pdf) na adres 

rektor@uwr.edu.pl albo 

 w formie papierowej przez Kancelarię Ogólną. 

3. Wzory podpisu i parafy powinny być złożone niebieskim atramentem i nie mogą 

wychodzić za linię tabeli. Przy składaniu wzorów należy obowiązkowo podać: 

1) imię (imiona) i nazwisko osoby pełniącej funkcję; 

2) nazwę pełnionej funkcji w Uniwersytecie; 

3) okres pełnienia funkcji (od-do); 

4) datę objęcia funkcji. 

4. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji należy niezwłocznie wysłać 

powiadomienie na adres e-mail rektor@uwr.edu.pl podając datę zakończenia jej pełnienia. 

5. W przypadku pełnienia funkcji przez kolejną kadencję lub ponownego objęcia funkcji 

po przerwie procedurę składania wzorów podpisów i paraf należy powtórzyć zgodnie z ust. 2-4.  

6. Dane, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz wzory podpisów i paraf zostaną 

wprowadzone do systemu POL-on. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

R E K T O R  
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Załącznik 
do zarządzenia Nr 199/2022 
z dnia 6.09.2022 r. 

  

F O R M U L A R Z 

wzoru podpisu i parafy osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów,  

o których mowa w art. 349 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie  

wyższym i nauce 
 

UWAGA:  

Należy użyć niebieskiego atramentu; proszę nie wychodzić za linię. 

 

1. Imiona i nazwisko   

2. Nazwa pełnionej funkcji   

 

3. Okres pełnienia funkcji  od ____.____ 20____ r.  do ____.____ 20____ r. 

        dd      mm                                dd     mm 

4. Data objęcia funkcji      ____.____ 20____ r. 

        dd      mm                                 

 

 

 

 

Wzór podpisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór parafy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień sporządzenia:     ____.____________ 20____ r. 

 

Wzory podpisu i parafy należy złożyć niezwłocznie po rozpoczęciu pełnienia funkcji i przekazać 

do Biura Rektora: elektronicznie (kolorowy skan w formacie .jpg ewentualnie .pdf) na adres 

rektor@uwr.edu.pl albo w formie papierowej przez Kancelarię Ogólną.  
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