
  

   

 
 

 
Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone 

zarządzeniem nr 65 Rektora UŁ z dnia 21.05.2019 r., 
zarządzeniem nr 131 Rektora UŁ z dnia 5.06.2020 r., 

zarządzeniem nr 105 Rektora UŁ z dnia 17.02.2021 r. 
 

Zarządzenie nr 61 
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 

z dnia 8.05.2019 r. 
 

w sprawie: ustalenia opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów 

Na podstawie: art. 79 ust. 2 oraz art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), w zw. z art. 264 ust. 2 

ustawy z dnia 3  lipca 2018 r. –  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz na podstawie § 36 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1861 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustalam następujące opłaty: 

1) 22 zł – za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej; 

2) 60 zł – za wydanie absolwentowi, cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 

2018/2019 lub wcześniej, dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do 

dyplomu oraz ich dwóch odpisów, w tym na wniosek studenta, złożony do dnia 

ukończenia studiów:  

a) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, 

rosyjskim, 

b) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim; 

3) 20 zł – za wydanie: 

a) dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym, 

b) dodatkowego odpisu suplementu w języku obcym, 

c) duplikatu dyplomu,  

d) duplikatu suplementu, 

e) uchylony, 

f) uchylony; 

4) 26 zł – za uwierzytelnianie dokumentów w zakresie dokonywanym przez uczelnię. 

2. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji pobiera się opłatę o połowę wyższą od 

opłaty za wydanie oryginału. 
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3. Dla studentów, którzy zawarli umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne z UŁ 

w roku ak. 2018/2019 lub wcześniej, opłatę o której mowa w ust. 2 oblicza się od kwoty 

17 zł. 

4. Absolwenci cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2019/2020 lub później nie 

wnoszą opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 

 

§ 1a 

 

W przypadku studiów podyplomowych rozpoczętych w roku akademickim 2018/19 lub 

wcześniej za wydanie świadectwa ich ukończenia pobierana jest opłata obowiązująca w dniu 

zawarcia umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. 

 

§ 2 

 

Dziekan może zwolnić studenta, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z opłat, 

o których mowa w § 1 ust. 1 i 2. 

 

§ 3 

 

Opłaty o których mowa w 1 ust. 1 i 2 dokonywane są przez studenta na konto bankowe 

wskazane przez Uniwersytet Łódzki lub w miejscu wyznaczonym przez rektora. 

 

§ 3a 

 

Opłata określona w § 1 ust. 1 pkt 2 obejmuje do dnia 30 września 2019 r. wydanie dyplomu 

ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu. 

 

§ 4 

 

Traci moc zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 16.12.2015 r. w sprawie 

ustalenia opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu 

ukończenia studiów, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i ich duplikaty oraz za 

legalizację dokumentów. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

Uniwersytetu Łódzkiego 

 

 

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska  


