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Otoczenie zewnętrzne

» Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(nowelizowana)

» Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września

2018 r. w sprawie studiów (nowelizowane)

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

(nowelizowana)

» Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu

dokumentów publicznych

» Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca

2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów

publicznych przed fałszerstwem



Dyplom jako dokument publiczny

» Zarządzenie znajduje zastosowanie do dyplomów ukończenia studiów

spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 22 listopada

2018 r. o dokumentach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 725, z późn.

zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, które są wydawane

według wzorów zatwierdzonych uchwałą 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

» Dyplomy inne niż ww. wraz z suplementami i ich odpisami, ich wymiana

oraz ich duplikaty – na starych zasadach



Definicje

» blankiet – niespersonalizowany, tj. niewypełniony treścią dokument, na

którym drukowane są treści dyplomu, dyplomu wspólnego oraz ich odpisów;

każdy blankiet opatrzony jest indywidualnym numerem

» dyplom – spersonalizowany, tj. wypełniony treścią blankiet, dokument

potwierdzający ukończenie studiów wyższych

» suplement – dokument wydawany do dyplomu ukończenia studiów

wyższych, zawierający informacje na temat ukończonych studiów

» komplet dyplomu – dyplom wraz z odpisami oraz suplementem do

dyplomu wraz z odpisami



Komplet dyplomu (wariant podstawowy) -

DARMOWY

» Dyplom (język polski)

» Suplement (język polski)

» Odpis dyplomu (język polski)

» Odpis dyplomu (język polski)

» Odpis suplementu (język polski)

» Odpis suplementu (język polski)

--------------------------------------------

» Odpis dyplomu (egzemplarz do akt w języku polskim)

» Odpis suplementu (egzemplarz do akt w języku polskim)



Komplet dyplomu (wariant alternatywny) -

DARMOWY

» Dyplom (język polski)

» Suplement (język polski)

» Odpis dyplomu (język polski)

» Odpis dyplomu (język obcy: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański,

rosyjski)

» Odpis suplementu (język polski)

» Odpis suplementu (język angielski)

--------------------------------------------

» Odpis dyplomu (egzemplarz do akt w języku polskim)

» Odpis suplementu (egzemplarz do akt w języku polskim)



Dodatkowe odpisy

» Odpis dyplomu (język polski) – DARMOWY

» Odpis suplementu (język polski) – DARMOWY

» Odpis dyplomu (język obcy: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański,

rosyjski) – 20 PLN

» Odpis suplementu (język angielski) – 20 PLN



Przykłady, czyli co mówią (lub czego nie 

mówią) przepisy ogólnopolskie

» Dopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach darmowego kompletu

student wnioskuje o odpis dyplomu w języku angielskim, ale suplementy

tylko w języku polskim

» Dopuszczalna jest sytuacja w której student wnioskuje o dodatkowy płatny

odpis dyplomu w języku angielskim, ale nie wnioskuje o dodatkowy

suplement (20 zł jest za dokument, nie za komplet dyplom+suplement)

» Przepisy nie przewidują limitu odpisów

» Przepisy nie przewidują limitu czasowego na złożenie wniosku o dodatkowy

odpis



Kto za co odpowiada

Dziekanat Wydziału

» poprawność danych w Systemie

» wnioskowanie o nadanie numeru dyplomu i personalizację blankietów

» przygotowanie i wydruk suplementu oraz czynności związane

z podpisaniem i przystawieniem odpowiednich pieczęci

» przyjmowanie podań studentów i absolwentów

» przekazywanie gotowych suplementów wraz z odpisami do Sekcji

Dokumentów Publicznych (do suplementu wraz z jego odpisami dołączana

jest Karta dyplomanta)

» uzupełnianie dokumentacji (teczka akt osobowych studenta)



Kto za co odpowiada

Dziekanat Wydziału

UWAGA:

wydawanie suplementów - wyłącznie w przypadku:

» wniosku o dodatkowy odpis suplementu (tylko, gdy absolwent nie wnioskuje

również o dodatkowy odpis dyplomu)

» wymiana suplementu w przypadku błędów lub omyłek (tylko gdy zakres

wymiany nie obejmuje również wymiany dyplomu)

» W przypadku wzorów dyplomów sprzed 24 marca 2021 r. (tj. nie będących

dokumentem publicznym w myśl ustawy) wymiana dokumentów odbywa się

na zasadach dotychczasowych



Kto za co odpowiada

Sekcja Dokumentów Publicznych (SDP) – NOWA JEDNOSTKA w ramach

Działu Obsługi Uczelni

» wydruk dyplomu

» ewidencjonowanie wydrukowanych dyplomów

» łączenie dyplomów wraz suplementami oraz ich odpisów w komplety

dyplomów

» wydawanie kompletu dyplomu absolwentom

» przekazywanie do Dziekanatu Wydziału odpisów do akt oraz potwierdzeń

odbiorów (w przypadku nieodebrania kompletu dyplomu po 24 miesiącach

przekazywany jest cały komplet)



Kto za co odpowiada

Sekcja Dokumentów Publicznych

UWAGA:

SDP wydaje także dokumenty w przypadku wniosków o dodatkowy odpis,

wymianę oraz duplikat – w przypadku:

» dyplomu – ZAWSZE

» suplementu – WYŁĄCZNIE WRAZ Z DYPLOMEM

W przypadku wzorów dyplomów sprzed 24 marca 2021 r. (tj. nie będących

dokumentem publicznym w myśl ustawy) wymiana dokumentów odbywa się na

zasadach dotychczasowych



Kto za co odpowiada

Centrum Organizacji Kształcenia

- DOS

» nadawanie numerów dyplomów

» zatwierdzanie kompletu blankietów do spersonalizowania

» konsultacje w problematycznych sprawach

- DUSOS

» obsługa informatyczna procesu w USOS

» instrukcje użytkownika

Centrum Rozwiązań Informatycznych

» obsługa informatyczna procesu w Dziekanat.XP (suplementy)



Terminy

» 30 dni od złożenia egzaminu dyplomowego – komplet dyplomu gotowy

do wydania absolwentowi

» 30 dni od złożenia wniosku – wydanie dodatkowych odpisów

absolwentowi (dotyczy to także wymian oraz duplikatów)



Terminy

» 5 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego – elektroniczny Wniosek

o nadanie numeru dyplomu i personalizację blankietów złożony do DOS (na

skrzynkę nrdyplom@agh.edu.pl)

» 5 dni od wpłynięcia wniosku – DOS nadaje numery dyplomów i

zatwierdzony wniosek elektronicznie przesyła do Dziekanatu Wydziału oraz

SDP

» 14 dni od przekazania zatwierdzonego wniosku przez DOS – Dziekanat

Wydziału sporządza suplement wraz z odpisami, drukuje, przystawia

pieczęcie, przekazuje do podpisu Dziekanowi, łączy z Kartą dyplomanta i

przekazuje do SDP



Terminy

» 14 dni od przekazania zatwierdzonego wniosku przez DOS – SDP

drukuje dyplom wraz z odpisami, przystawia pieczęcie, przekazuje do

podpisu Rektorowi

» Niezwłocznie po otrzymaniu suplementów łączy je z dyplomami w

komplety dyplomów i zawiadamia absolwenta o możliwości odbioru

dokumentów



Przykładowy zestaw suplementów przygotowany dla 

SDP (wydrukowane dokumenty)

» Wniosek o nadanie numeru dyplomu i personalizację blankietów –

zatwierdzony przez DOS, drukowany w jednym egzemplarzu, zgadzający

się liczbowo i jakościowo z przekazanymi suplementami – w tym przypadku

dotyczy dwójki absolwentów – Janiny Nowak i Jana Kowalskiego

» Karta dyplomanta Janiny Nowak

» Suplement, dwa odpisy suplementu w języku polskim, odpis suplementu do

akt Janiny Nowak (złączonych spinaczem razem z Kartą dyplomanta)

» Karta dyplomanta Jana Kowalskiego

» Suplement, odpis suplementu w języku polskim, odpis suplementu w języku

angielskim, odpis suplementu do akt Jana Kowalskiego (złączonych

spinaczem razem z Kartą dyplomanta)



Dokumenty, które Dziekanat Wydziału 

otrzymuje od SDP

» Odpis dyplomu do akt

» Odpis suplementu do akt

» Potwierdzenie odbioru kompletu dyplomu

UWAGA:

» W przypadku nieodebrania kompletu dyplomu przez absolwenta w terminie

24 miesięcy, SDP przekazuje do Dziekanatu Wydziału komplet dyplomu

celem złożenia w teczce akt osobowych studenta

» W przypadku zgłoszenia się absolwenta po tym terminie, komplet

dokumentów wydawany jest nadal przez SDP, po wcześniejszym

zamówieniu przez Dziekanat Wydziału teczki z archiwum i przekazaniu

kompletu dyplomu (bez teczki akt osobowych studenta) do SDP



Dyplomowanie – Dziekanat.XP, USOS, POLON

» Generowanie wszystkich dyplomów odbywa się w USOS

» Generowanie suplementów dla studentów prowadzonych w USOS odbywa

się w USOS

» Generowanie suplementów dla studentów prowadzonych w Dziekanat.XP

odbywa się w Dziekanat.XP

» Studenci prowadzenie w Dziekanat.XP muszą w systemie Dziekanat.XP

uzyskać status „Absolwent” – tak by było możliwe zaraportowanie ich do

systemu POLON z kompletem wymaganych danych



Wyciąg z przepisów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu

dokumentów publicznych

§ 2. Dokumentami publicznymi kategorii drugiej są:

5) dokumenty, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.1), zwanej dalej

„ustawą”:

a) dyplom ukończenia studiów, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy.



Wyciąg z przepisów

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

Art.43.

1. Blankiety dokumentów publicznych przechowywane w miejscu ich personalizacji lub

indywidualizacji oraz dokumenty publiczne przechowywane w miejscu ich wydawania

zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą, zniszczeniem lub

uszkodzeniem.

2. Pomieszczenie, w którym są przechowywane dokumenty publiczne oraz blankiety

tych dokumentów, jest zamykane, a dostęp do tego pomieszczenia mają wyłącznie

osoby upoważnione. Jeżeli to pomieszczenie znajduje się na parterze, okna zewnętrzne

są zabezpieczone:

1) szybami odpornymi na przebicie lub rozbicie lub

2) stalowymi żaluzjami albo siatkami stalowymi, lub

3) okratowaniem.



Wyciąg z przepisów

3. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 2, przeznaczone także do wydawania

dokumentów publicznych posiada wydzieloną część, w której są

przechowywane dokumenty publiczne, zabezpieczoną przed dostępem osób

nieuprawnionych.

4. Dokumenty publiczne, o których mowa w art. 5 ust. 4, oraz blankiety tych

dokumentów mogą być przechowywane w innym pomieszczeniu niż określone

w ust.2, jeżeli są przechowywane w szafie metalowej zamykanej lub w sejfie,

do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.



Wyciąg z przepisów

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art.77

ust. 2. 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.

ust. 2a. 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



Wyciąg z przepisów

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art.79.

ust. 1. Uczelnia publiczna może pobierać opłaty za usługi edukacyjne

związane z:

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;



Wyciąg z przepisów

Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie studiów

§15

ust. 1. W teczce akt osobowych studenta przechowuje się:

10) dyplom ukończenia studiów – egzemplarz do akt;

11) suplement do dyplomu – egzemplarz do akt;

12) potwierdzenie odbioru dyplomu ukończenia studiów i jego odpisów,

suplementu do dyplomu i jego odpisów, a także duplikatu dyplomu lub duplikatu

suplementu do dyplomu albo te dokumenty w przypadku ich nieodebrania



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


