
Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/71/2019 
Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 15 lipca 2019 r. 
w sprawie opłat za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów związanych 

z przebiegiem studiów 
 

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 3-5 oraz art. 78 ust.5 ustawy z dnia 20 lipca 201 8r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art. 264 ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 

r., poz.1669 z późn. zm.) oraz § 36 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§1 

1. Ustala się wysokość opłat za wydanie następujących dokumentów: 

1) za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł 

2) za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej – 33 zł 

3) za wydanie duplikatu indeksu – 6 zł 

4) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy: 

 dyplomu ukończenia studiów w języku obcym – 20 zł  

 suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł 

5) za wydanie duplikatu dyplomu – 20 zł 

6) za wydanie duplikatu suplementu – 20 zł 

7) za uwierzytelnienie dokumentów związanych z przebiegiem lub ukończeniem studiów 

przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26 zł 

8) za wydanie dodatkowego odpisu świadectwa studiów podyplomowych – 20 zł 

9) za wydanie duplikatu świadectwa studiów podyplomowych – 20 zł 

2. W przypadku studentów, którzy zostali przyjęci na studia w roku akademickim 2018/2019 lub 

wcześniej (zgodnie z zawartą umową o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne), opłata za 

wydanie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz dwóch odpisów dyplomu i 

suplementu w języku polskim, w tym na wniosek absolwenta jednego odpisu dyplomu i jednego 

odpisu suplementu w języku obcym, wynosi 60 zł. 

3. W przypadku słuchaczy studiów podyplomowych, którzy zostali przyjęci na studia w roku 

akademickim 2018/2019 lub wcześniej, za wydanie świadectwa studiów podyplomowych 

pobierana jest opłata  zgodnie z zawartą umową o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. 

§2 

Traci moc Zarządzenie Nr R-0161/94/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 

13 października 2015 r. w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych przebiegiem 

studiów. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Rektor 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  

im. Jana Długosza w Częstochowie 

prof. dr hab. Anna Wypych- Gawrońska 


