
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

Zarządzenie nr   35     
Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 26 października 2004 r. 
 

w sprawie zasad wydawania części B dyplomu ukończenia studiów - suplementu 
 
 Na podstawie § 52 ust. 1 lit. q Statutu PW, w związku z § 1 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów 
dyplomów wydawanych przez uczelnie (Dz. U. Nr  182, poz. 1881 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Dyplomy ukończenia studiów wydawane przez Politechnikę Warszawską od dnia 1 stycznia 2005 r. składają się z 

części A  i z części B – suplementu. 
2. Suplement do dyplomu, którego ogólny wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów 
wydawanych przez uczelnie (Dz. U. Nr 182, poz. 1881 z późn. zm.), zawiera opis rodzaju, poziomu, treści i statusu 
odbytych studiów. 

 
§ 2 

1. W Politechnice Warszawskiej obowiązuje szczegółowy wzór suplementu do dyplomu zatwierdzony przez 
Prorektora ds. Studiów. 

2. Szczegółowy wzór suplementu jest udostępniany na stronie internetowej Uczelni, nie później niż dwa tygodnie od 
dnia zatwierdzenia przez Prorektora ds. Studiów. 

 
§ 3 

1. Suplement, sporządzony zgodnie z zatwierdzonym szczegółowym wzorem, poświadcza kierownik podstawowej 
jednostki organizacyjnej Uczelni. 

2. Drukowanie suplementu odbywa się w Dziale Ewidencji Studentów z zachowaniem właściwych procedur oraz 
zasad postępowania z drukami ścisłego zarachowania.  

3. Tryb postępowania przy wdrażaniu i wydawaniu absolwentom Uczelni suplementu do dyplomu określa załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 4 

Zawartość teczki osobowej studenta, przekazanej wraz z protokołem egzaminacyjnym do Działu Ewidencji 
Studentów, stanowią dokumenty określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. 
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 81, poz. 907 z późn. zm.) oraz dokumenty (oryginały lub 
poświadczone przez dziekanat kopie) potwierdzające informacje umieszczone w suplemencie, np. odbyte praktyki, 
udział w pracach naukowych, udział w organizacjach studenckich, w kołach naukowych, otrzymane nagrody. 

 
§ 5 

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się zarządzenie nr 45 Rektora PW z dnia 
29.11.95 r. w sprawie archiwowania akt w Politechnice Warszawskiej (zmienione zarządzeniem nr 18 Rektora PW z 
dnia 9.09.1999 r.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji 
przebiegu studiów (Dz. U. nr 81, poz. 907 z późn. zm.) oraz zarządzenie nr 2 Dyrektora Administracyjnego PW z dnia 
16 lutego 1996 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej ewidencji, przechowywania, użytkowania i likwidacji 
druków ścisłego zarachowania. 

 
§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie w dniu 16 listopada 
2004 r. 
 

R E K T O R 
 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski 
PWR-       /04 


