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ZAWARTOŚĆ PROCEDURY: 

Lp. Temat Str. 

1 Cel i zakres procedury 1 

2 Terminologia 2 

3 Odpowiedzialność 2 

4 Termin realizacji procedury 3 

5 Opis postępowania w ramach procedury 3 

6 Akty związane z procedurą 5 

7 Załączniki 6 

8 Aktualizacja procedury   7 

9 Potwierdzenie zapoznania 8 

 

1. CEL I ZAKRES PROCEDURY 

W celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania drukami ścisłego 

zarachowania (druki ś.z.) w Wydziale Nauk o Zdrowiu utworzona została niniejsza 

Procedura nr 37. 

Procedura dotyczy zasad obiegu dokumentów będących drukami ś.z. w Wydziale 

Nauk o Zdrowiu.  

Procedurę prowadzi Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakresie 

następujących druków: indeksów, dyplomów ukończenia studiów (zawodowych, 

licencjackich, magisterskich) w tym oryginałów, odpisów – również w języku 
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angielskim, odpisów przeznaczonych do akt, blankietów elektronicznych 

legitymacji studenckich (ELS), hologramów przedłużających ważność ELS. 

W ramach procedury prowadzony jest Rejestr Druków Ścisłego Zarachowania 

WNoZ, obejmujący nabycie, rozchód (w tym likwidację) i stan ilościowy każdego  
z rodzajów druków ś.z. 

Rejestr Druków Ścisłego Zarachowania jest prowadzony na Wydziale Nauk  
o Zdrowiu w formie papierowej. 

2. TERMINOLOGIA 

Druk ścisłego zarachowania to druk podlegający ścisłej kontroli w zakresie 

zamawiania, rozchodowania, przechowywania i likwidowania anulowanych 

dokumentów. 

Druki ś.z. podlegają kontroli ilościowej, co do każdego egzemplarza i w zakresie 

których obowiązuje specjalna ewidencja mająca zapobiegać ewentualnym 

nadużyciom, wynikającym z ich praktycznego stosowania. 

Postępowanie z blankietami i hologramami elektronicznej legitymacji studentów 

(ELS) regulują odrębne przepisy. 
 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Za prawidłową gospodarkę drukami ś.z. w Akademii odpowiedzialny jest Kanclerz 

Akademii. 

Za prawidłową gospodarkę drukami ś.z. w Wydziale Nauk o Zdrowiu 

odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału. 

Za prawidłową gospodarkę drukami ś.z. na swoim stanowisku pracy odpowiada 

pracownik Dziekanatu. 

Za składanie rocznego zapotrzebowania do Zespołu ds. Zamówień Publicznych 

odpowiedzialny jest Dziekan WNoZ. 
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Za bezpośrednie zamawianie u dostawcy druków ś.z. odpowiedzialni są 

pracownicy Dziekanatu po uzyskaniu zgody Dziekana. 

Druki ścisłego zarachowania są przechowywane na terenie Dziekanatu  

w pokoju L 207. 
W przypadku zmiany miejsca pracy przez pracownika Dziekanatu druki ś.z. i ich 

rejestr podlegają przekazaniu następcy na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego.  
Protokół określa rodzaje druków oraz ich stan ilościowy, datę i podpisy stron. 

W razie stwierdzenia rozbieżności w ilości druków ścisłego zarachowania 

pomiędzy zamówieniem, faktura a stanem faktycznym, należy niezwłocznie 

powiadomić Dziekana WNoZ, który sporządza stosowna notatkę do Działu 
Inwentaryzacji. 

O zgubieniu, nieuprawnionym zniszczeniu lub kradzieży druku ścisłego 

zarachowania Dziekan niezwłocznie zawiadamia Kanclerza, który podejmuje 

decyzję co do sposobu wyjaśnienia sprawy. W przypadku stwierdzenia zaginięcia 

druków ścisłego zarachowania należy niezwłocznie sporządzić protokół zaginięcia. 

Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. 

 

4. TERMIN REALIZACJI PROCEDURY 

Każdy rok akademicki. 

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY  

Rejestr ma postać księgi z przewiązanymi i ponumerowanymi trwale stronami. 

Każdy druk rejestru posiada pieczęć Wydziału oraz datę i czytelny podpis osoby 

wypełniającej rejestr oraz Dziekana. 

I. Zasady ogólne 

- Wszystkie pola rejestru muszą być wypisywane ręcznie. 
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- Wszystkie wpisy muszą być dokonywane długopisem granatowym; czytelnie, 

szczególnie podpisy, które mają zawierać imię i nazwisko. 

- W rejestrze zabrania się przekreślania, zamazywania itp. korekt.  

Źle wypełnione pole należy przekreślić czerwonym długopisem i złożyć czytelny 
podpis wraz z datą. 

- Drukami Rejestru są:  

• Wykaz nabycia druków ścisłego zarachowania (wykaz faktur). 

• Dokument rozchodu danego rodzaju druku ścisłego zarachowania. 

- Rozliczenie dokumentu rozchodu druków ś.z. dokonywane jest w pierwszym 

miesiącu kolejnego roku kalendarzowego. 

 

- Na wniosek Dziekana WNoZ Kanclerz powołuje Komisję Likwidacyjną Druków 

Ścisłego Zarachowania. 

Osobą wyznaczoną przez Dziekana do Komisji Likwidacyjnej druków ś.z.  
w Wydziale Nauk o Zdrowiu jest mgr Małgorzata Wnuczek. 

II. Wykaz formularzy rejestru 

1. Wykaz nabycia druków ścisłego zarachowania (wykaz faktur). 

― Data i numer faktury. 

― Rodzaj druku. 

― Ilość druków: zamawianych, na fakturze, przeliczonych. 

― Data i podpis osoby odbierającej druki. 

― Uwagi. 

Wykaz musi posiadać pieczęć Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

2. Dokument rozchodu danego rodzaju Druku Ścisłego Zarachowania. 
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6. AKTY PRWNE ZWIAZANE Z PROCEDURĄ 

Zarządzenie nr 896/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej  

z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany zasad gospodarki drukami 

ścisłego zarachowania działając na  podstawie art. 66 w zw. z art. 14 Ustawy  

z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr z 2012r., poz. 572 
z późn. zm.) 
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7. ZAŁĄCZNIKI 
 
Załącznik nr 1. Wykaz nabycia druków ścisłego zarachowania (wykaz faktur). 
Załącznik nr 2. Dokument rozchodu danego rodzaju druku ścisłego zarachowania: 

― Dyplom oryginał Io w j. polskim. 

― Dyplom odpis Io w j. polskim. 

― Dyplom odpis do akt Io w j. polskim. 

― Dyplom odpis Io w j. angielskim. 

― Dyplom oryginał IIo w j. polskim. 

― Dyplom odpis IIo w j. polskim. 

― Dyplom odpis do akt IIo w j. polskim. 

― Dyplom odpis IIo w j. angielskim. 

― Dyplom oryginał Io z wyróżnieniem w j. polskim.  

― Dyplom odpis Io z wyróżnieniem w j. polskim. 

― Dyplom odpis do akt Io  z wyróżnieniem w j. polskim. 

― Dyplom odpis Io z wyróżnieniem w j. angielskim. 

― Dyplom oryginał IIo z wyróżnieniem w j. polskim. 

― Dyplom odpis IIo z wyróżnieniem w j. polskim. 

― Dyplom odpis do akt IIo  z wyróżnieniem w j. polskim. 

― Dyplom odpis IIo z wyróżnieniem w j. angielskim. 
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8. AKTUALIZACJA PROCEDURY 

Lp. Data Zmiany wprowadzone w procedurze 

1   

2   

3   

4   
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9. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA Z PROCEDURĄ 

Lp.  Nazwisko i imię Data Podpis 

1 mgr Duława Kornelia   

2 mgr Wnuczek Małgorzata   

 

  

 

 
 


