
         
Zarządzenie nr 18/2019 

z dnia 19 marca 2019 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie opłat za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej  

oraz dokumentów potwierdzających ukończenie studiów  
 

Na podstawie § 47 ust. 4 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia  

29 września 2011 r., ze zm., w związku z art. 77 ust. 2 i art. 79 ust. 2 pkt 3-5 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.) oraz  

§ 36 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.  

w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861), w związku z art. 264 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zwany dalej „Uniwersytetem”, wydaje absolwentowi 

nieodpłatnie, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów 

wraz z suplementem do dyplomu oraz po dwa ich odpisy.  

2. Na wniosek absolwenta jeden z odpisów dyplomu lub jeden z odpisów suplementu  

do dyplomu może być wydany w języku obcym. Języki obce, w których Uniwersytet 

wydaje odpisy, określają odrębne przepisy. 

 

§ 2 

1. Uniwersytet pobiera opłaty za wydanie:  

1) elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł; 

2) następujących dokumentów potwierdzających ukończenie studiów: 

a) odpisów w tłumaczeniu na język obcy innych niż wymienione w § 1:  

- dyplomu ukończenia studiów – 20 zł, 

- suplementu do dyplomu – 20 zł, 

b) duplikatów: 

- dyplomu ukończenia studiów – 20 zł, 

- suplementu do dyplomu – 20 zł. 

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

wyższą od opłaty za wydanie oryginału. 

 

§ 3 

Opłaty, o których mowa w § 2, wnoszone są na rachunek bankowy wskazany przez 

Uniwersytet.   

 

§ 4 

Warunkiem wydania dokumentów, o których mowa w § 2, jest dostarczenie dowodu wpłaty 

do dziekanatu.  

 

 

 

 



§ 5 

Traci moc zarządzenie nr 40/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych  

z przebiegiem studiów wyższych i podyplomowych. 

 

§ 6 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Od studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020,  

pobiera się opłaty dotychczasowe, z wyjątkiem opłat za wydanie duplikatów dokumentów, 

za które pobiera się opłaty określone w § 2. 

 

 

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- jednostki organizacyjne wg rozdzielnika  

- intranet/BIP 


