
 

 

 

 

 

 

 

RD.35.1.1.2021 

 

Zarządzenie Nr R.Z.0211.51.2021 

Rektora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

z dnia 14 czerwca 2021 roku 

 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R.Z.0211.42.2021 Rektora z dnia 31 maja 2021 roku 

w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, 

studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022 

 

 

Działając na podstawie art. 79, w związku z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478), § 36 Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów  

(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 661) oraz zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam,  

co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku nr 4 do zarządzenia nr R.Z.0211.42.2021 Rektora z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 

2021/2022 § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pobiera opłaty 

za wydanie:” 

 

LP. RODZAJ DOKUMENTU WYSOKOŚĆ 

OPŁATY 

1.  elektronicznej legitymacji studenckiej 22,00 zł 

2.  duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 33,00 zł 

3.  
dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku 

obcym określonym zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce 

20,00 zł 

4.  
dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia 

studiów w języku obcym określonym zgodnie z ustawą 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

20,00 zł 

5.  
duplikatu dyplomu ukończenia studiów i duplikatu 

suplementu do dyplomu 
20,00 zł 

 

 





Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr R.Z.0211.51.2021 

 

 

 

Opłaty za usługi edukacyjne  

związane z wydaniem elektronicznej legitymacji studenckiej oraz jej duplikatu, 

wydaniem dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu 

oraz wydaniem duplikatu dyplomu ukończenia studiów i duplikatu suplementu 

do dyplomu 

 
(TEKST JEDNOLITY Z DN. 14.06.2021 r.) 

 

§ 1 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pobiera opłaty 

za wydanie: 

 

LP. RODZAJ DOKUMENTU WYSOKOŚĆ 

OPŁATY 

1.  elektronicznej legitymacji studenckiej 22,00 zł 

2.  duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 33,00 zł 

3.  
dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów 

w języku obcym określonym zgodnie z ustawą Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce 
20,00 zł 

4.  
dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku 

obcym określonym zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce 
20,00 zł 

5.  
duplikatu dyplomu ukończenia studiów i duplikatu suplementu 

do dyplomu 
20,00 zł 

 

§ 2 

Za uwierzytelnienie dokumentów dotyczących toku studiów przeznaczonych do obrotu 

prawnego za granicą pobiera się opłatę w wysokości 26 zł. 

 

§ 3 

1. Opłatę za elektroniczną legitymację studencką wnosi się na indywidualne konto 

generowane w systemie rekrutacyjnym. 

2. Pozostałe opłaty, o których mowa w § 1 oraz opłatę, o której mowa w § 2 wnosi się 

na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię 

 

 

 

 


