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• "Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 
30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom 
ukończenia studiów wraz z suplementem do 
dyplomu oraz ich 2 odpisy […]"
Art. 77. p. 3. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

• Absolwent może wystąpić z wnioskiem 
o wydanie dodatkowych odpisów (np. 
w językach obcych).

• Uniwersytet Warszawski wydaje średnio 
ponad 10 tys. dyplomów rocznie, 
co oznacza przynajmniej 30 tys.
wykorzystanych blankietów.
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„Obowiązek sprawowania nadzoru nad dokumentami wynika
wprost z ustawy o dokumentach publicznych – art. 43 i następne.

Art. 44 wskazuje ponadto, że są to dokumenty ścisłego zarachowania, 
co oznacza, że należy sprawować nad nimi ścisłą kontrolę. Blankiety 

dyplomów po to mają swoją numerację, aby można było w każdym czasie 
ustalić czy blankiet o danym numerze był wykorzystany na dany cel 

(wydanie studentowi, dołączenie do akt, uszkodzenie i wybrakowanie).
Jeśli ktoś nie prowadzi takiej dokładnej ewidencji, narusza przepisy 

ustawy.”

Stanowisko MSWiA (źródło: WAT)
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Obowiązek ewidencji dotyczy wszystkich dyplomów wydawanych
od lipca 2021 roku.

Część uczelni obowiązek objął wcześniej ze względu m.in. na 
zmianę wzorów dyplomów.

Ustawa o dokumentach 
publicznych

11.2018

Obowiązkowa ewidencja 
wszystkich blankietów

07.2021
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Założenia względem rozwiązania

Powinno:

• umożliwiać ewidencję blankietów zgodnie z wymogami prawnymi,

• być elastyczne – spełniać potrzeby ponad 80 różnych uczelni,

• minimalizować dodatkowy nakład pracy użytkowników,

• oraz umożliwiać kontrolę poprawności i kompletności danych.
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Dlaczego w USOS?
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Bo to najbardziej naturalne miejsce

• Obsługuje tok studiów od immatrykulacji po jego zakończenie.

• Przechowuje dane o wszystkich wydanych dyplomach.

• Generuje dokument PDF zawierający dyplom gotowy do wydruku.

• Łatwiej pilnować poprawności dzięki danym o dyplomie 
oraz studiach.

• Jedno wspólne miejsce (spójne zasady), niezależnie od tego czy 
druk odbywa się centralnie, czy lokalnie w jednostkach.
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Co nam daje moduł ewidencji?

• Proces ewidencjonowania zintegrowany bezpośrednio z procesem 
wydawania dyplomu.

• Łatwość uzyskiwania informacji na temat losów blankietu.

• Kontrolę poprawności, kompletności oraz unikatowości danych.

• Raporty prezentujące wykorzystanie blankietów.

• Wyraźny podział ról na osobę generującą dyplom oraz
osobę drukującą.
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Przebieg procesu
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Zmiany po stronie Dziekanatu

• Wymagane potwierdzenie 
poprawności dyplomu.

• Potwierdzenie powoduje 
automatyczne utworzenie 
zlecenia wydruku.

• Wydruk unikatowego 
rodzaju (oryginał, 
odpis, odpis do akt) jest 
zablokowany, jeśli istnieje 
już obowiązujący wydruk
tego rodzaju.
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Zmiany po stronie Dziekanatu

• Lista wydruków oraz
stan realizacji zleceń 
wybranego dyplomu.

• Podgląd wydruku.

• Wyszukiwarka 
dyplomów 
po numerze
blankietu.
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Formularz dla Drukarza

• Listy zleceń aktywnych
i zrealizowanych.

• Podgląd oraz zbiorczy
wydruk dyplomów.

• Przypisywanie 
blankietów do 
dyplomów.

• Automatyczna zmiana 
statusów blankietów
i zleceń.

• Odrzucanie 
niepoprawnych zleceń.



13

Kategoryzacja blankietów

• Zasadna jeśli uczelnia używa więcej niż 
jednego rodzaju blankietów (Uniwersytet 
Warszawski korzysta z ośmiu rodzajów).

• Każda kategoria odpowiada innemu 
wzorowi papierowego blankietu.

• Wyznaczane są przez trójkę danych:
– stopień ukończonych studiów,

– język wydruku,

– czy studia były prowadzone wspólnie z inną 
uczelnią.
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Kategoryzacja blankietów

• Kategorie ułatwiają 
kontrolę poprawności 
przypisania blankietu do 
dyplomu.

• Umożliwiają 
proponowanie drukarzowi 
kolejnych pasujących 
numerów.
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• Blankiet przypisuje się do kategorii oraz jednostki 
organizacyjnej, które determinują do jakich wydruków będzie 
pasował.

• Numery blankietów muszą być unikatowe w ramach kategorii.

• Każdy blankiet opisany jest jednym ze statusów:

– Nowy

– Wykorzystany

– Wymiana

– Przekazany

– Zmarnowany

– Zlikwidowany

Zarządzanie blankietami
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Zarządzanie blankietami

• Dodawanie nowych partii 
blankietów.

• Podgląd dyplomu oraz 
jego danych.

• Zmiana statusu blankietu.

• Usuwanie blankietu, jeśli 
pozwala na to jego status.

• Raporty prezentujące 
wykorzystanie blankietów 
(czekamy na zamówienia).
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Dziękuję za uwagę!


