
 

 

Zarządzenie Nr 3/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 1 października 2020 r.  

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 79 ust. 2 pkt 3-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz § 36 ust.1 pkt 2-4 i 

ust.2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia  27 

września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) 

zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Absolwenci przyjęci na studia przed dniem  1 października 2018 r. oraz absolwenci, którzy 

rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019  za wydanie dokumentów wnoszą 

opłaty w wysokości:   

- za wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60 zł; 

- za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym – 40 zł  

2. Absolwenci przyjęci na studia oraz wznawiający studia od roku akademickiego 2019/2020:   

- za wydanie dyplomu i suplementu wraz z ich dwoma odpisami w języku polskim lub, na 

podstawie złożonego wniosku – dyplomu i suplementu do dyplomu oraz ich jednym 

odpisem w języku polskim i jednym odpisem w języku obcym –  nie wnoszą opłaty 

- za wydanie, na wniosek studenta/absolwenta, dodatkowego odpisu dyplomu  i odpisu 

suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł  

 

§ 2 

1. Za wydanie dokumentów niewymienionych w § 1, wysokość opłat wynosi: 

1) elektroniczna legitymacja studencka      22 zł 

2) duplikat dyplomu ukończenia studiów wyższych    20 zł 

3) duplikat suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych  20 zł 

4) zaświadczenie wydawane na wniosek osoby, która nie jest studentem 

(z wyłączeniem zaświadczeń dla ZUS)      20 zł 

5) kserokopie dokumentów sporządzone na wniosek absolwenta      1 zł/stronę  

  kserowanego dokumentu 

2. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej uczelnia pobiera opłatę o 

połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału. 

3. Za uwierzytelnienie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem 

studiów, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, uczelnia  pobiera opłatę  

w wysokości 26 zł. 



4. Uczelnia uwierzytelnia dokumenty z wyłączeniem dokumentów określonych w art.78 ust. 3. 

5. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w ust. 2 oraz w § 1 ust. 1 i ust. 2 wnosi się w formie 

bezgotówkowej na indywidualny rachunek bankowy służący do rozliczania wpłat. 

6. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - 5 oraz w ust. 3 wnosi się na rachunek bankowy 

uczelni: 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

Santander Bank Polska S.A. 

Nr 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 

 

§ 3 

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 38/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów 

oraz sposobu wydawania dokumentów. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

 

 

           

          Rektor 

 

 

 

         prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

 
 


