
Zarządzenie Nr 102/21 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej 

z dnia 4 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie zasad wydawania cyfrowego odwzorowania dyplomu ukończenia studiów w 

ramach Systemu Billon 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478 ze zm.) w związku z art. 217 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.)  

oraz ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  

(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1173) i z umową zawartą przez Politechnikę Świętokrzyską i Billon 

Digital Services Sp. z o.o. dotyczącą świadczenia usługi cyfrowych dyplomów zarządza się, co 

następuje: 

 

[Przepisy wstępne] 

§ 1. 1. W związku ze staraniami Politechniki Świętokrzyskiej o umożliwienie jej 

absolwentom dostępu do cyfrowego odwzorowania dyplomów ukończenia studiów (zw. dalej 

także cyfrowymi dyplomami) przy wykorzystaniu nowoczesnej i bezpiecznej technologii 

rejestru rozproszonego i zawarciem ze spółką Billon Digital Services Sp. z o.o. umowy 

dotyczącej świadczenia usługi cyfrowych dyplomów wprowadza się niniejsze zasady 

wydawania cyfrowego dyplomu w ramach Systemu Billon (zw. dalej systemem). 

2. Przez cyfrowy dyplom w myśl niniejszego zarządzenia rozumie się cyfrowe 

odwzorowanie (skan) dyplomu opublikowane w systemie, opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, zapewniającą 

autentyczność ich pochodzenia i integralność. 

3. Wydawanie cyfrowego dyplomu ma charakter pilotażowy i będzie realizowane do dnia 

31 grudnia 2021 r. 

4. Dyplomy będą dostępne w systemie przez okres 6 lat od daty publikacji. 

 

[Zastrzeżenia prawne] 

§ 2. 1. Cyfrowy dyplom nie stanowi dyplomu ukończenia studiów w rozumieniu ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zw. dalej dyplomem). 

2. Uczelnia nie jest podmiotem świadczącym usługę dostępu do cyfrowego dyplomu i nie 

gwarantuje żadnego z aspektów usługi dostępu świadczonej przez osobę trzecią tj. Billon 

Digital Services Sp. z o.o. 

3. Wydanie i dostęp do cyfrowego dyplomu jest dodatkową usługą fakultatywną dla 

absolwentów Uczelni i nie jest związany w żaden sposób z procedurami studiowania lub 

uzyskania dyplomu ukończenia studiów przewidzianymi w ustawie Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Uczelni. 

 



[Uprawnieni do dostępu] 

§ 3. 1. Dostęp do cyfrowego dyplomu mogą otrzymać absolwenci Politechniki 

Świętokrzyskiej pod warunkiem złożenia wniosku o jego udzielenie i wyrażenia niezbędnych 

zgód oraz zapoznania się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zgodnie 

z treścią załącznika do niniejszego zarządzenia zw. dalej wnioskiem. 

2. Wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 1 jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

opublikowania cyfrowego dyplomu oraz udzielenia dostępu do niego. 

 

[Procedura wydawania cyfrowego dyplomu] 

§ 4. Absolwent składa wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1: 

1) przed wydaniem dyplomu – we właściwym dziekanacie, którego pracownik 

przekazuje wniosek do Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich; 

2) przy odbiorze dyplomu – w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich; 

3) po odbiorze dyplomu – w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich, załączając do 

niego oryginał dyplomu celem wykonania skanu. 

 

§ 5. Pracownik Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich: 

1) sporządza skan dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF, którego rozmiar nie 

może przekraczać 2 MB; 

2) przesyła pocztą elektroniczną lub przekazuje na nośniku danych dane absolwentów 

(imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz skan, o którym mowa w pkt 1 

pracownikowi odpowiedzialnemu za publikowanie cyfrowych dyplomów, 

o którym mowa w § 6. 

 

§ 6. 1. Po otrzymaniu kompletu danych upoważniony pisemnie przez Rektora pracownik 

podpisuje cyfrowe dyplomy przy użyciu kwalifikowanej pieczęci elektronicznej Uczelni 

i publikuje je w systemie. 

2. Absolwent otrzymuje na wskazany we wniosku numer telefonu SMS z adresem 

i kodem dostępu do pobierania lub udostępniania opublikowanego cyfrowego dyplomu poprzez 

stronę internetową https://dyplompsk.trusted-document.com. 

3. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zgubienie lub ujawnienie adresu lub 

kodu dostępu przez absolwenta. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

R e k t o r 

 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba 


