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Uczelniany wzór dyplomu

» obowiązuje 
od 1.1.2014 r.

» zmieniany:
– w 2017 r.
– w 2019 r.



Dlaczego zmiany???

zmiana przepisów
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DYPLOM 
JAKO DOKUMENT PUBLICZNY!!!

»USTAWA z dnia 22 listopada 2018 r.
o dokumentach publicznych

– t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 725
– ogłoszona w Dzienniku Ustaw 12 stycznia 2019 r.
– weszła w życie z dniem 12 lipca 2019 r.
– dalej jako UDP
– całość prac koordynowana przez MSWiA
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Dyplom jako dokument 
publiczny

» konieczne definicje, m.in.:
– dokument publiczny

– blankiet dokumentu publicznego

– emitent dokumentu publicznego + jego obowiązki

– wytwórca blankietu

– indywidualizacja i personalizacja dokumentu publicznego

– wzorzec i wzór dokumentu publicznego

– Rejestr Dokumentów Publicznych => 
https://www.gov.pl/app/rdp/web/rdp/strona-glowna

zob. art. 2 UDP
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Rozporządzenia 
wykonawcze do UDP

» rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. poz.
1289)
– szczegółowo określa trzy kategorie dokumentów publicznych
– weszło w życie 12 lipca 2019 r.

» rozporządzenie MSWiA z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie
wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów
publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. poz. 1281)
– szczegółowo określa minimalne zabezpieczenia dla każdej

z kategorii dokumentów publicznych (w papierze i w druku)
– weszło w życie 12 lipca 2019 r.
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Dyplom jako dokument 
publiczny

» od 12 lipca 2019 r.

– dyplom ukończenia studiów wyższych = dokument
publiczny drugiej kategorii

– UWAGA: suplement do dyplomu nie jest
dokumentem publicznym (!!!!)

– ELS = dokument publiczny trzeciej kategorii
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Wytyczne dla uczelni

» zob. pismo MNiSW z 21 października 2019 r. 
– www.gov.pl/web/nauka/list-ministra-do-uczelni-w-

sprawie-dokumentow-publicznych

» zob. pismo MSWiA z 4 listopada 2019 r.

» zob. pismo MSWiA z 14 sierpnia 2020 r. 

» zob. też: => www.gov.pl/web/mswia/bezpieczenstwo-
dokumentow-publicznych 
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http://www.gov.pl/web/nauka/list-ministra-do-uczelni-w-sprawie-dokumentow-publicznych
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Obowiązki uczelni jako emitenta 
dokumentów publicznych

1) Opracowywanie wzoru dyplomu we współpracy
z Komisją ds. dokumentów publicznych przy
MSWiA => konieczność uzyskania przez uczelnię
REKOMENDACJI

2) Zabezpieczenie dyplomów jako dokumentów
publicznych przed fałszerstwem.

3) Umieszczanie na stronach internetowych informacji o
dyplomach jako dokumentach publicznych.

4) Przekazanie wzorców dyplomów jako dokumentów
publicznych do MSWiA oraz do innych służb.

5) Przekazanie do MSWiA wzorców istniejących
dokumentów.
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REKOMENDACJA 
MSWIA

» określenie zabezpieczeń przed fałszerstwem

» wymagania dotyczące sposobu personalizacji
i indywidualizacji dokumentu publicznego

» zasady odbioru od wytwórcy wytworzonych
dokumentów publicznych lub ich blankietów

» sposób wydawania dokumentu publicznego
i jego odpisów, wypisów, wtórników i duplikatów

» zasady dot. wydruku próbnego
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https://www.agh.edu.pl/biuletyn-informacji-
publicznej/ksztalcenie-bip/dyplomy/wzor-dyplomu-agh-2021/
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Wytwarzanie blankietów 

» zasady wytwarzania blankietów dokumentów 
publicznych
– zob. Rozdział 4 – art. 17-21 UDP
– w rekomendacji – zasady odbioru od wytwórcy wytworzonych dokumentów
publicznych lub ich blankietów

» zasady kontroli wytwórców blankietów 
dokumentów publicznych
– zob. Rozdział 5 – art. 22-33 UDP
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Przechowywania blankietów  
i gotowych dyplomów

» wymogi dotyczące pomieszczeń:
– miejsce indywidualizacji i personalizacji blankietu
– miejsce przechowywania blankietów i dokumentów publicznych
– miejsce wydawania dokumentów publicznych

» wymogi dot. ewidencji blankietów 
i ewidencji dokumentów publicznych 

zob. Rozdział 7 – art. 43 i 44 UDP
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Pomieszczenia

» zamykane
» dostęp tylko dla osób upoważnionych (w miejscu
wydawania – wydzielona część)

» jeśli na parterze, to okna zewnętrzne zabezpieczone
szybami odpornymi na przebicie lub rozbicie lub
stalowymi żaluzjami albo siatkami stalowymi, lub
okratowaniem

» rejestrowany dostęp do pomieszczenia:
Þsystem kontroli dostępu do pomieszczeń i wydzielonej
części albo prowadzenie rejestru wejść i wyjść do/z
pomieszczenia

Þrejestr wydawania i zwrotu kluczy do pomieszczenia
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Kwestie problematyczne

» ustalenie nowego wzoru dyplomu

» wytworzenie blankietu przez wytwórcę

» personalizacja blankietu = druk dyplomu 
i przygotowanie do wydania absolwentowi

» ewidencjonowanie i przechowywanie blankietów 
i gotowych do wydania dyplom dokumentów = 
pomieszczenia
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Zmiana PSWiN

»ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie
niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2
– Dz. U. poz. 875, z późn. zm.
– weszła w życie 16 maja 2020 r. (sobota)

– oprócz zmian do art. 79 tarczy 2.0 (przepisy
covidowe) wprowadziła także zmiany art. 77 ust. 2
PSWiN w zakresie wydawania dyplomów i suplementów
oraz odpisów w językach obcych (!!!)
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Wydanie dyplomu ukończenia 
studiów – przed zmianą w 2020 r.

»W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów
uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia
studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich
2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich
odpis w języku obcym.

zob. art. 77 ust. 2 PSWiN przed zmianą w 2020 r. (!!!!)
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Kara pieniężna dla uczelni

»Minister może nałożyć na uczelnię
administracyjną karę pieniężną
w wysokości do 5000 zł w przypadku
naruszenia terminu, o którym mowa w art.
77 ust. 2.

zob. art. 431 ust. 1 pkt 3 PSWiN
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Wydanie dyplomu ukończenia 
studiów – zmiana w 2020 r.(!!!!)

» Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni
od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia
studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2
odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia
ukończenia studiów:

1) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim,
niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym
było prowadzone kształcenie na tych studiach;

2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim albo w
innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie
na tych studiach.

zob. art. 77 ust. 2 PSWiN po zmianie ustawą z dnia 14 maja 2020 r.
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Wydanie dyplomu ukończenia 
studiów – zmiana w 2020 r.(!!!!)

» Uczelnia wydaje, na wniosek studenta lub
absolwenta, dodatkowy odpis dyplomu
ukończenia studiów lub odpis suplementu do
dyplomu, w języku polskim lub
w języku obcym, o którym mowa w ust. 2.

zob. art. 77 ust. 2a PSWiN po zmianie ustawą z dnia 14 maja 2020 r.
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Opłaty za wydanie dokumentów 
w świetle ustawy 2,0 – zmiana !!!!

» Uczelnia publiczna może pobierać opłaty również za:
1) przeprowadzenie rekrutacji;
2) przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się;
3) wydanie indeksu i legitymacji studenckiej oraz duplikatów tych

dokumentów;
4)wydanie dodatkowego odpisu dyplomu
ukończenia studiów lub odpisu suplementu do
dyplomu w języku obcym, o którym mowa
w art. 77 ust. 2;

5)wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów
i suplementu do dyplomu;

6) korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich.

zob. art. 79 ust. 2 PSWiN po zmianie
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Zmiany przepisów 
– ciąg dalszy

»rozporządzenie MNiSW z 28 września
2018 r. w sprawie studiów

– pierwotny Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.
– t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661

– weszło w życie z dniem 1 października 2018 r.

24



Zmiany rozporządzenia 
w sprawie studiów

» dotychczas nowelizowane 8 razy:
– 2019 r.:

• z 16 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 787)
• z 6 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1489)

– 2020 r.:
• z 12 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 420)
• z 12 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 853)
• z 14 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1411)
• z 29 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1679)
• z 29 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1908)

– 2021 r.:
• z 8 stycznia br. (Dz. U. z 2021 r. poz. 62)



Efekt ww. zmian

» uchwał nr 35/2021 Senatu AGH z dnia
24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
wzorów dyplomów ukończenia studiów
pierwszego i drugiego stopnia wydawanych
w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie
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Efekt ww. zmian

» zarządzenie nr 35/2021 Rektora AGH
z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zasad
obsługi prac dyplomowych w Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
Krakowie z wykorzystaniem Jednolitego
Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz modułu
Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
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Efekt ww. zmian

»zarządzenie nr 41/2021 Rektora AGH
z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie
zasad sporządzania i wydawania
dyplomów ukończenia studiów
wyższych oraz suplementów do
dyplomów
– UWAGA: z mocą obowiązującą od 21 czerwca

2021 r.
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Dziękuję za uwagę

J


