
Zarządzenie nr 14 

Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie: zasad wytwarzania i wprowadzenia do obiegu publicznego wzorów 

dyplomów ukończenia studiów w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie  

Na podstawie art.23 ust.2 ,w związku z art. 51b ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz.478), art.34 ust.1 ustawy z dnia 22 

listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.725), w związku 

z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów (Dz. U. 2021, poz.661), działając w oparciu o uchwały nr 1 Senatu WSGK 

z dnia 23 lipca 2021 r. zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego 

stopnia, drugiego stopnia postanawia się co następuje.  

§ 1 

Wprowadzam do obiegu publicznego, zatwierdzone Uchwałą nr 1 Senatu WSGK z dnia 23 

lipca 2021 roku, uczelniane wzory dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego 

stopnia wydawanych przez Wyższą Szkolę Gospodarki Krajowej w Kutnie. Wzory dyplomów 

jak załączniki do niniejszego zarządzenia.  

Załącznik nr 3. Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał).  

Załącznik nr 4. Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (odpis).  

Załącznik nr 5. Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (odpis przeznaczony 

do akt) 

Załącznik nr 6. Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia (oryginał).  

Załącznik nr 7. Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia (odpis).  

Załącznik nr 8. Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia (odpis przeznaczony do 

akt).  

§ 2 

Wzory dyplomów w formie poddruków o których mowa w § 1 

1. Stanowią dokument publiczny drugiej kategorii w rozumieniu Ustawy z dnia 22 listopada 

2018 r., o dokumentach publicznych (Dz.U.2019 r. poz. 53 z późn. zm.) i posiadają 

niezbędne zabezpieczenia przed fałszerstwem określone w Rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu 

minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz.U.2019 r., 

poz.1281). Zabezpieczenia stosowane w papierze i druku dyplomów określone zostały w 

załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.  



2. Posiadają wszystkie niezbędne elementy i znaki dyplomu ukończenia studiów określone 

w § 32 wymienionego na wstępie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów  

3. Zasady wytwarzania i personalizacji dyplomów określone są w załączniku nr 2 do 

niniejszego zarządzenia.  

§ 3 

1. Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego – 31 lipca 2021r..  

2. Data rozpoczęcia wydawania dyplomów – 31 lipca 2021r.  

3. Data okres ważności dyplomu – bezterminowo 

4. Data zakończenia wydawania dyplomu - bezterminowo  

§ 4 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Jednocześnie traci moc Zarządzenie nr 8 Rektora WSGK z dnia z dnia 23 maja 2019 roku 

w sprawie wprowadzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów, suplementu do dyplomu 

w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej. 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr  14/2021  

Rektora WSGK z dnia 23 lipca 2021 r. 

 

Specyfikacja techniczna blankietów dyplomów, zabezpieczenia w papierze i druku wraz 

opisem stosowane w dyplomach wydawanych w WSGK w Kutnie 

1. Opis blankietów dyplomów  

Zabezpieczenia stosowane w papierze i druku dyplomów o których mowa w § 1, zgodne 

z rekomendacją dla dyplomów WSGK zatwierdzoną w dniu 21 lipca 2021 r. przez 

Komisje do spraw dokumentów publicznych MSWiA. 

2. Informacje ogólne o dokumencie:  

1) forma dokumentu – dokument jednostronny;  

2) format dokumentu – A4 (210x297);  

3) podłoże – papier 

3. Dokument posiada zastosowane zabezpieczenia w papierze: 

a) dwutonowy znak wodny, 

b) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – granatowy, 

c) włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – żółte VIS na UV na żółto, różowe 

VIS na UV na czerwono, 

d) zabezpieczenie chemiczne. 

4. Dokument posiada zastosowane zabezpieczenia w druku: 

a) druk offsetowy, 

b) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego , 

c) mikrodruk o treści „Rzeczypospolita Polska” 

d) ramka giloszowa PAN 281, 

e) element graficzny (godło RP) wykonany farbą w promieniowaniu UV na niebiesko, 

f) element graficzny (znak RP) wykonany farbą widoczną w świetle dziennym w kolorze 

szaro-czarnym oraz wykazujący luminescencję w promieniowaniu UV w kolorze 

żółte-zielonym, 

g) numeracja typograficzna. 

5. Pliki graficzne zawierający widok ogólny wzorca dyplomu oraz jego elementy 

charakterystyczne. 

 

  



 

 



Elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności 

dyplomu wraz z opisem sposobu dokonywania tej weryfikacji.  

 

 

 



 

 

  



 

  



 

 

  



 

 



Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr  14/2021  

Rektora WSGK z dnia 23 lipca 2021 r. 

 

Zasady wytwarzania – personalizacji dyplomu i jego wydawania  

1. Wymagania dotyczące sposobu personalizacji lub indywidualizacji dokumentu:  

1) Personalizacja dyplomów będzie odbywać się w dziekanacie uczelni z 

wykorzystaniem drukarki atramentowej z tuszem pigmentowym - zapewniającej 

trwałą integrację danych z podłożem. Dane nanoszone na blankiety dyplomów w 

trakcie ich personalizacji, są pobierane z szablonów wykonanych przez informatyka 

uczelni. 

2) Do dyplomów różnego rodzaju wykorzystywany będzie wspólny blankiet.  

3) Blankiety dyplomów zawierają indywidualną numerację nanoszoną przez wytwórcę 

na etapie produkcji blankietów.  

4) Naniesiona w procesie personalizacji nazwa rodzaju dyplomu oraz oznaczenie 

„ODPIS”, „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT” lub „DUPLIKAT”, umieszczone 

pod nazwą dokumentu , będą wykonane czcionką, której wielkość zapewni 

czytelność naniesionego tekstu.  

5) Szczegółowe zasady sporządzania dyplomu ukończenia studiów uregulowane są w 

oddzielnym zarządzeniu Rektora i instrukcji sporządzania dyplomu ukończenia 

studiów w WSGK. 

2. Informacja o wytwórcy blankietów do dyplomów i zasady ich odbioru od wytwórcy.  

1) Wytwórcą blankietów do dyplomów jest : Drukarnia DPW Ewa Filipow, z siedzibą 

przy ul. Ignacego Mościckiego 69, 33-100 Tarnów , wpisana do Centralnej 

Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP: 

873-022-06-46, REGON:005693870. Blankiety do dyplomów wykonane są na 

papierze ze znakiem wodnym o nazwie „kółko z łukiem”, o gramaturze 120 g/m2 i 

barwionym w masie na kolor jasno niebieski,  

2) Umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a wytwórcą blankietów dyplomów zawiera 

klauzule regulujące zasady odbioru od wytwórcy blankietów dyplomów, 

zapewniające kontrolę jakości oraz ilości produkcji.  

a. blankiety przekazane Uczelni są zaopatrzone w unikalną, kolejną numerację, 

będą mieć zachowaną ciągłość numeracji w ramach wszystkich 

przekazywanych partii;  



3. Przechowywanie i sposób wydawania dyplomów jego odpisów wypisów, wtórników i 

duplikatów:  

1) Druki dyplomów zarówno przed jak i po ich spersonalizowaniu są dokumentami 

publicznymi drugiej kategorii, będące drukami ścisłego zarachowania i podlegające 

ewidencjonowaniu.  

2) Zasady i sposób przechowywanie blankietów dokumentów publicznych oraz 

dokumentów publicznych określa art. 43 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o 

dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53 z późn. zm.).  

3) Ewidencję dokumentów publicznych i blankietów tych dokumentów oraz dowody ich 

przekazania i odbioru zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych w 

sposób określony w art. 43 ustawy, o której mowa w ust.2.  

4) Za przestrzeganie zasad określonych w ust.1,2 i 3 i właściwe gospodarowanie 

drukami ścisłego zarachowania odpowiada osoba upoważniona przez Rektora, 

stosując się do postanowień określonych w oddzielnym zarządzeniu Rektora 

i instrukcji o gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w WSGK. 

  



Załącznik nr 3 

do zarządzenia nr 14/2021  

Rektora WSGK z dnia 23 lipca 2021r. 

 



Załącznik nr 4 

do zarządzenia nr 14/2021  

Rektora WSGK z dnia 23 lipca 2021r 

 



Załącznik nr 5 

do zarządzenia nr 14/2021  

Rektora WSGK z dnia 23 lipca 2021r  

 



Załącznik nr 6 

do zarządzenia nr 14/2021  

Rektora WSGK z dnia 23 lipca 2021r  

 



Załącznik nr 7 

do zarządzenia nr 14/2021  

Rektora WSGK z dnia 23 lipca 2021r  

 

 



Załącznik nr 8 

do zarządzenia nr 14/2021  

Rektora WSGK z dnia 23 lipca 2021r  

 



  



 




