
Załącznik do zarządzenia nr 124/22  

Rektora PANS we Włocławku 

z dnia 23.12.2022 roku 

 

 

Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami  

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

 

Głównym celem niniejszej instrukcji jest potrzeba kompleksowego rozwiązania i uporządkowania 

kwestii dotyczących pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych używanych przez pracowników 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku poprzez ujednolicenie postępowania od 

momentu zapotrzebowania na pieczęć bądź pieczątkę do momentu jej fizycznej likwidacji. 

 

§ 1. Pieczęcie urzędowe i ich rodzaje 

1. Pieczęć urzędowa - jest to znak własnościowy osób prawnych, stanowiący świadectwo 

wiarygodności, nadający moc prawną pismu lub dokumentowi. Jest również środkiem 

zabezpieczającym nienaruszalność zamkniętego pisma lub dokumentu.  

2. Pieczęcią urzędową uczelni jest okrągła pieczęć metalowa, zawierająca pośrodku wizerunek orła 

ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, a w otoku napis „Państwowa Akademia Nauk 

Stosowanych we Włocławku”, używana do tłoczenia w papierze lub tuszu, zwana dalej: „pieczęcią”.  

3. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, zwaną dalej: „uczelnią”, używane są 

następujące rodzaje pieczęci urzędowych:  

1) suche do tłoczenia w papierze:  

a) o średnicy 36 mm – 1szt.,  

2) mokre do tuszu o średnicy 36 mm – 5 szt.,  

4. Pieczęcie mokre do tuszu, tego samego rodzaju i tej samej treści, opatrzone dodatkowo numerem 

rozpoznawczym, zwane są dalej: „wtórnikami”.  

5. Pieczęcie wykonywane są przez Mennicę Polską S.A.  

§ 2. Przeznaczenie pieczęci 

1. Odcisk pieczęci umieszczany jest na dokumentach, które zgodnie z odrębnymi przepisami, 

wymagają tego dla swej ważności.  

2. W pieczęcie zaopatrywane są w szczególności następujące dokumenty, o ile inne przepisy 

szczególne nie stanowią inaczej:  

1) decyzje administracyjne, w tym decyzje o skreśleniu studenta z listy studentów;  

2) pisma uwierzytelniające podpisy i odpisy;  

3) dokumenty poświadczające przebieg studiów: dyplomy ukończenia studiów, suplementy do 

dyplomów oraz ich odpisy;   

4) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia dotyczące kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe 

i zaświadczenia o ukończeniu innych form doskonalenia zawodowego oraz ich odpisy;  

5) uchwały Senatu; 

6) zarządzenia Rektora; 



7) uchwały Rady Uczelni; 

8) dokumentacja Komisji Wyborczej zgodnie z Regulaminem wyborczym. 

3. Na dokumentach poświadczających przebieg studiów umieszcza się następujące pieczęcie:  

1) na kartach okresowych osiągnięć studenta – pieczęć do tuszu o średnicy 36 mm; 

2) na dyplomach ukończenia studiów - pieczęć do tłoczenia w papierze o średnicy 36mm,  

3) w suplemencie i odpisie suplementu przeznaczonego do akt studenta: 

a) na stronie pierwszej w lewym górnym rogu zszytym pieczęć do tuszu o średnicy 36mm; 

b) na ostatniej stronie – pieczęć do tuszu o średnicy 36 mm. 

4) Na dokumentach poświadczających przebieg studiów podyplomowych, zaświadczeniach 

dotyczących kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz dokumentach 

poświadczających kwalifikacje zawodowe umieszcza się pieczęć do tłoczenia w papierze o 

średnicy 36 mm. 

5) Na dokumentach poświadczających ukończenie innych form doskonalenia zawodowego (jak 

kursy, szkolenia) umieszcza się pieczęć do tuszu o średnicy 36 mm.  

6) Na uchwałach i zarządzeniach umieszcza się pieczęć do tuszu o średnicy 36mm. 

7) Do zaopatrywania dokumentów w pieczęcie używa się wyłącznie tuszu w kolorze niebieskim. 

8) Zabrania się używania pieczęci niezgodnie z przeznaczeniem i w sprawach innych niż służbowe, 

w tym:  

1) odciskania pieczęci na niepodpisanych dokumentach (in blanco) - nie dotyczy kart do 

głosowania; 

2) wypożyczania pieczęci innym jednostkom organizacyjnym, niż upoważnionym do ich 

używania. 

§ 3. Użytkownicy pieczęci 

Do posiadania i używania pieczęci w uczelni wyznaczone są przez Rektora następujące jednostki 

organizacyjne:  

1) Biuro Rektora – pieczęć mokra do tuszu o średnicy 36 mm; 

2) Dział Nauczania: 

a) pieczęć sucha do tłoczenia w papierze o średnicy 36mm;   

3) Dziekanaty – pieczęć mokra do tuszu o średnicy 36 mm. 

 

§ 4. Pieczątki służbowe, ich rodzaje i przeznaczenie 

1. Pieczątka służbowa – jest to znak własnościowy osób prawnych lub fizycznych, przeznaczony do 

utrwalania istotnych zmian obrotu dokumentów oraz uwierzytelniania dokumentów lub ich odpisów, 

przeznaczonych do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, zwany dalej: „pieczątką”. 

2. Pieczątki mogą być: podłużne lub okrągłe. 

3. Pieczątkami podłużnymi są pieczątki: adresowe, nagłówkowe, imienne, pomocnicze.  

4. W uczelni używane są następujące rodzaje pieczątek:  

1) adresowe uczelni – zawierające kolejno: nazwę uczelni, adres stanowiący jej siedzibę, kod 

pocztowy, NIP a w razie potrzeby także inne dane np. nr REGON, e-mail;  

2) nagłówkowe jednostek organizacyjnych uczelni – zawierające kolejno: nazwę uczelni, nazwę 

jednostki organizacyjnej, adres stanowiący siedzibę jednostki organizacyjnej, kod pocztowy, a 

w razie potrzeby także nr NIP, nr REGON, e-mail. Kolejność informacji stosuje się zgodnie z 

zasadą hierarchiczności struktury organizacyjnej.  



3) nagłówkowe np.: organizacji studenckich, kół naukowych - zawierające: nazwę uczelni i nazwę 

uczelnianej organizacji studenckiej lub koła naukowego, adres stanowiący ich siedzibę, kod 

pocztowy;  

4) imienne uproszczone – zawierające kolejno: stanowisko służbowe lub pełnione funkcje, 

wynikające ze stosunku pracy oraz tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy (skrót), 

imię i nazwisko; 

5) imienne rozbudowane – zawierające kolejno: nazwę uczelni, nazwę jednostki organizacyjnej, 

tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy (skrót), imię i nazwisko stanowisko 

służbowe lub pełnione funkcje, wynikające ze stosunku pracy.  

6) imienne „z up. Rektora” – dla pracowników w granicach indywidualnego upoważnienia rektora; 

7) facsimile - pieczątka zawierająca wzór podpisu;  

8) pomocnicze - niezbędne do uproszczenia pracy biurowej poszczególnych jednostek 

organizacyjnych, które zastępują wpisywanie często używanych, powtarzających się tekstów 

(np.: za zgodność z oryginałem, datowniki, numeratory) do formularzy pism, druków itp.  

5. Pieczątki adresowe jednego wzoru i treści są dodatkowo opatrzone numerem rozpoznawczym w celu 

identyfikacji użytkownika.  

6. Niedozwolone jest stosowanie w treści pieczątek podłużnych skrótów nazw własnych jednostek 

organizacyjnych, dotyczy to także nazwy własnej uczelni.  

7. Uprawnionymi do korzystania z imiennych pieczątek są: 

1) rektor, 

2) prorektor, 

3) dyrektor administracyjny; 

4) kwestor; 

5) dziekani; 

6) kierownicy innych jednostek organizacyjnych; 

7) uprawnieni pracownicy i studenci. 

8. Pieczątki okrągłe są również pieczątkami pomocniczymi, stosowanymi do:  

1) znakowania księgozbioru;  

2) pakietów;  

3) zabezpieczania pomieszczeń, szaf bądź teczek z ważnymi dokumentami - pieczątka do 

odciskania w plastelinie.  

9. Biblioteka ma prawo do posługiwania się pieczątką okrągłą zawierającą w treści pełną nazwę uczelni 

oraz słowo ”Biblioteka”. 

10.  Przedszkole Akademickie ma prawo używać pieczątek adresowych wg wzoru określonego w 

załączniku do niniejszej instrukcji. 

11.  Do zaopatrywania dokumentów w pieczątki używa się: 

1) tuszu niebieskiego – do pieczątek adresowych i nagłówkowych; 

2) tuszu niebieskiego  - do pieczątek imiennych; 

3) tuszu czarnego, czerwonego lub niebieskiego – do pieczątek pomocniczych. 

 

§ 5. Pieczątka okazjonalna 

1. Pieczątka okazjonalna – to pieczątka okrągła, zawierająca w otoku nazwę uczelni oraz logo uczelni 

w tuszu koloru czerwonego. 

2. Pieczątkę okazjonalną przystawia się na dokumentach o charakterze uroczystym, np.  zaproszeniach, 

dyplomach. 

3. Pieczątka okazjonalna przechowywana jest w Biurze Rektora.  



§ 6. Uprawnienia do używania pieczęci i pieczątek 

1. Pieczęcią posługują się upoważnione przez Rektora jednostki organizacyjne, o których mowa w § 3.  

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych powierzają pieczęcie podległym pracownikom, którym są 

one niezbędne do prowadzenia czynności służbowych. 

3. Pracownicy, którym powierzono pieczęcie, są odpowiedzialni za wydane im pieczęcie i zobowiązani 

do używania pieczęci wyłącznie na dokumentach zgodnie z przeznaczeniem określonym w § 2 ust. 

2 lub przepisach szczegółowych.  

4. Pieczątki imienne przysługują pracownikom, którym ze względu na rodzaj wykonywanej pracy są 

konieczne do realizacji zadań określonych w zakresie ich obowiązków.  

5. Zgodę na zamówienie i użytkowanie pieczątki wydaje bezpośredni przełożony na wniosek 

pracownika.  

6. Pieczątki imienne dla przedstawicieli uczelnianych organizacji studenckich oraz kół naukowych 

przysługują tym studentom, którzy są upoważnieni do reprezentowania tych organizacji i kół zgodnie 

ze stosownymi statutami lub regulaminami. Zgodę na zamówienie i używanie pieczątki wydaje 

prorektor właściwy do spraw studenckich, na pisemny wniosek przewodniczących organizacji i kół, 

funkcjonujących w uczelni. 

7. Pieczątka facsimile zawiera odwzorowanie podpisu. Zgodę na użytkowanie pieczątki, wyraża Rektor 

na pisemny wniosek pracownika, zawierający uzasadnienie oraz określenie przypadków, w których 

pieczątka będzie używana.  

8. W sprawach związanych z uprawnieniem do korzystania z pieczątek pomocniczych decyzję 

podejmują bezpośredni przełożeni pracowników, którym taka pieczątka jest niezbędna do 

wykonywania czynności służbowych.  

9. Uprawnienia do podpisywania pism określają wewnętrzne uregulowania, tj.: regulamin 

organizacyjny, zakresy obowiązków i kompetencji oraz udzielone przez Rektora pełnomocnictwa.  

10. Odbiór pieczęci lub pieczątki równoznaczny z uprawnieniem do jej używania, pracownik potwierdza 

własnoręcznym podpisem w ewidencji pieczęci i pieczątek.  

 

§ 7. Odpowiedzialność za pieczęcie i pieczątki 

1. Nadzór na właściwym użytkowaniem, użytkowaniem i zabezpieczeniem pieczęci i pieczątek 

sprawują kierownicy jednostek. 

2. Za właściwe użytkowanie pieczęci i pieczątek oraz za ich zabezpieczenie i przechowywanie, 

odpowiedzialność ponoszą pracownicy, którym zostały one przydzielone do użytkowania.  

3. Pieczęcie przechowuje się w metalowych szafach lub w kasetkach z zamknięciem, w sposób 

uniemożliwiający dostęp innym osobom.  

4. Podczas pracy pieczęcie i pieczątki powinny znajdować się w miejscu dostępnym tylko dla 

pracownika uprawnionego do posługiwania się tymi pieczęciami i pieczątkami. 

5. Za pieczątki imienne, facsimile osobiście odpowiadają ich użytkownicy lub wyłącznie osoby 

upoważnione przez nich.  

6. Samowolne dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści pieczątek jest niedozwolone.  

7. Pracownik, z którym została rozwiązana umowa o pracę, obowiązany jest rozliczyć się z pobranych 

i użytkowanych pieczęci oraz pieczątek. Fakt ten odnotowuje się w karcie obiegowej tego 

pracownika oraz w odpowiednich ewidencjach pieczęci lub pieczątek.  

 

§ 8. Zamawianie pieczęci i pieczątek 



1. Rodzaj, treść i liczbę zamawianych pieczęci i pieczątek ustalają kierownicy jednostek 

organizacyjnych.  

2. Zamówienie większej liczby egzemplarzy pieczęci – wtórników - jest dopuszczalne tylko w 

przypadkach uzasadnionych wielkością jednostki organizacyjnej, warunkami rozmieszczenia jej 

stanowisk lub wymaganiami organizacji pracy. 

3. Zamówienia powinny zawierać następujące dane:  

1) treść napisu i kształt oraz wielkość pieczęci lub pieczątki;  

2) określenie liczby poszczególnych rodzajów pieczęci lub pieczątek;  

3) uzasadnienie zamówienia w stosunku do poszczególnych rodzajów; 

4) źródło finansowania.  

4. Treść napisu dotycząca nazwy jednostki organizacyjnej, powinna być zgodna z nazwą przyjętą w 

statucie lub regulaminie organizacyjnym uczelni, a treść napisu dotyczącego stanowiska zgodna z 

umową o pracę lub dokumentem powołującym pracownika do pełnienia odpowiednich funkcji.  

5. Zamówienia na pieczęcie lub pieczątki kierownik jednostki składa do Biura ds. Pracowniczych, które 

następnie składa zbiorcze zamówienie poprzez platformę zakupową uczelni. Zamówienia na 

platformie składane są kwartalnie, jedynie w pilnych i uzasadnionych sytuacjach w każdym czasie.  

6. Wykonanie pieczątek pomocniczych nie wymaga dodatkowego potwierdzania ich poprawności. 

7. Zamówienie pieczęci urzędowych odbywa się w Mennicy Polskiej zgodnie z procedurą tej instytucji. 

 

§ 9. Wzory pieczęci i pieczątek 

 

1. Wzory treści pieczątki firmowej, nagłówkowej oraz imiennej stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej Instrukcji. 

2. Pieczątki zamawia się: 

1) nagłówkowe – wagraf 4 lub 5; 

2) imienne – wagraf 3, z tym, że stanowisko pisane jest wielkimi literami, a imię i nazwisko, 

tytuły i stopnie - kursywą.  

§ 10. Ewidencja pieczęci i pieczątek 

1. W uczelni prowadzi się ewidencję pieczęci i pieczątek. 

2. Pieczątek pomocniczych nie ewidencjonuje się.  

3. Centralną ewidencję wszystkich pieczęci i pieczątek prowadzi Biuro ds. Pracowniczych. 

4. Pracownik upoważniony do używania pieczątki, po sprawdzeniu jej zgodności z zamówieniem, 

potwierdza jej odbiór w ewidencji.  

5. W przypadku, gdy dana jednostka posługuje się wieloma pieczęciami i pieczątkami, kierownik 

tej jednostki może zdecydować o prowadzeniu wewnętrznej ewidencji pieczęci i pieczątek.  

6. Wzór ewidencji pieczęci i pieczątek stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji. 

 

§ 11. Utrata pieczęci i pieczątek 

1. W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży) pieczęci lub pieczątki (za wyjątkiem pieczątek 

pomocniczych), osoba za nią odpowiedzialna, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym 

fakcie bezpośredniego przełożonego, w formie pisemnej z podaniem okoliczności zdarzenia. 

2. Bezpośredni przełożony/kierownik jednostki organizacyjnej, w której utracono pieczęć lub pieczątkę 

niezwłocznie przekazuje na piśmie informację o utracie pieczęci lub pieczątki Dyrektorowi 



Administracyjnemu, podając nr, wielkość, typ oraz okoliczności utraty i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej za jej używanie. 

3. Fakt utraty pieczęci lub pieczątki odnotowuje się w ewidencji, po przeprowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego.  

4. Za pieczęcie lub pieczątki zagubione lub zniszczone z winy pracownika obciąża się go kosztami 

wykonania nowej pieczęci lub pieczątki.  

5. Utracona pieczęć podlega unieważnieniu i wykreśleniu z ewidencji pieczęci i pieczątek po 

otrzymaniu zgody z Mennicy Państwowej. 

6. W przypadku utraty lub likwidacji pieczęci lub pieczątki, kolejnej pieczęci lub pieczątki tego samego 

rodzaju i o tej samej treści nadaje się kolejny numer identyfikacyjny w ewidencji pieczęci i pieczątek.  

§ 12. Likwidacja pieczęci i pieczątek 

1. Pieczęcie i pieczątki, które nie mogą być używane z powodu zużycia, uszkodzenia, dezaktualizacji, 

względnie likwidacji jednostki organizacyjnej, należy przekazać niezwłocznie do Biura ds. 

pracowniczych w celu ich likwidacji.  

2. Wzór protokołu przekazania pieczęci lub pieczątki określa załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji. 

3. Pracownik prowadzący centralną ewidencję pieczęci i pieczątek sporządza protokół przekazania 

pieczęci do likwidacji i przesyła go wraz z pieczęcią, za pośrednictwem ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego, do Mennicy Polskiej S.A.  

4. Po otrzymaniu odpisu protokołu zniszczenia pieczęci z Mennicy Polskiej S.A., wykreśla się pieczęć 

z ewidencji pieczęci i pieczątek. 

5. Biuro ds. pracowniczych jest odpowiedzialne za przechowywanie i zabezpieczenie zwróconych 

pieczęci i pieczątek do momentu przekazania ich do likwidacji.  

6. Likwidacja pieczątek przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku przez Komisję do spraw 

likwidacji pieczątek. 

7.  W skład Komisji ds. likwidacji pieczątek wchodzą:  

1) pracownik prowadzący ewidencję pieczęci i pieczątek – przewodniczący komisji;  

2) 2 przedstawiciele wskazani przez Dyrektora Administracyjnego.   

8. Likwidacji pieczątek dokonuje się poprzez fizyczne zniszczenie, uniemożliwiające ich identyfikację 

i dalsze użycie (np.: spalenie lub pocięcie na kawałki).  

9.  Z czynności likwidacji sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do 

niniejszej Instrukcji. 

§ 13. Postanowienia końcowe 

1. Instrukcja obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne uczelni.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej instrukcji decyzje podejmuje Dyrektor 

Administracyjny. 

3. Pieczęcie i pieczątki znajdujące się w użyciu w uczelni przed wejściem w życie niniejszej 

Instrukcji zachowują swoją ważność i nie podlegają wymianie dopóki ich treść nie 

zdezaktualizuje się lub nie ulegną zniszczeniu. 

4. Dotychczasowy rejestr pieczęci i pieczątek prowadzony w uczelni zachowuje swoją moc do 

czasu likwidacji pieczęci i pieczątek w nim wymienionych. 

 


