
OPIS DYPLOMU DOKTORSKIEGO 

 

1. Dyplomy mają format A3 (297 x 420 mm). 

2. 2.Dyplomy drukuje się na papierze ręcznie czerpanym, w kolorze 

ecru/jasnożółtobeżowym, o gramaturze 250-300 g/m². 
3. Dyplomy opatrzone są nadrukowanym godłem państwowym wysokości 22 mm, oraz 

godłem Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie o wysokości 

22 mm w kolorach zielonym i złotym (Pantone 355 CV, 871 CV). 

4. Dyplom zawiera informację o treści „Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej”. 

5. Dyplomy drukowane są drukiem typograficznym i czcionką Book Antiqua 

w kolorach: 

1) ciemnoczerwonym (Pantone 194 CV) – dla nazwy Akademii, wyrazu 

„Dyplom”,   oraz nazwy stopnia „Doktora nauk o kulturze fizycznej”; 

2) czarnym dla pozostałego tekstu; 

3) żółtym (Pantone Yellow CV) dla linii wypełnienia danych. 

6. Odpisy dyplomu mają format A4 (297 x 210 mm). 

7. Odpisy dyplomu drukuje się na papierze białym, kredowanym matowym, 

o gramaturze 115 g/m², zawierają wszystkie elementy określone dla dyplomu. 
8. Druk tekstu czcionką Book Antiqua, linii wypełnienia danych, godła państwowego 

o wysokości 15,5 mm i godła AWF o wysokości 15,5 mm wykonane są drukiem 

offsetowym w kolorze czarnym. 

         

 

 

 

OPIS DYPLOMU HABILITACYJNEGO 

 

1. Dyplomy mają format A3 (297 x 420 mm). 

2. Dyplomy drukuje się na papierze ręcznie czerpanym, w kolorze 

ecru/jasnożółtobeżowym, o gramaturze 250-300 g/m². 
3. Dyplomy opatrzone są nadrukowanym godłem państwowym wysokości 22 mm, oraz 

godłem Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie o wysokości 

22 mm w kolorach zielonym i złotym (Pantone 355 CV, 871 CV). 

4. Dyplom zawiera informację o treści „Wydany w Rzeczypospolitej Polskiej”. 

5. Dyplomy drukowane są drukiem typograficznym i czcionką Book Antiqua 

w kolorach: 

1) ciemnoczerwonym (Pantone 194 CV) – dla nazwy Akademii, wyrazu 

„Dyplom”, oraz nazwy stopnia „Doktora habilitowanego nauk o kulturze 

fizycznej”; 

2) czarnym dla pozostałego tekstu; 

3) żółtym (Pantone Yellow CV) dla linii wypełnienia danych. 

6. Odpisy dyplomu mają format A4 (297 x 210 mm). 

7. Odpisy dyplomu drukuje się na papierze białym, kredowanym matowym, 

o gramaturze 115 g/m², zawierają wszystkie elementy określone dla dyplomu. 
8. Druk tekstu czcionką Book Antiqua, linii wypełnienia danych, godła państwowego 

o wysokości 15,5 mm i godła AWF o wysokości 15,5 mm wykonane są drukiem 

offsetowym w kolorze czarnym. 

 


