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Zarządzenie Nr 371/2019/2020    

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

z dnia 8 października 2019 r. 
 

w sprawie opłat za wydanie dokumentów 

 

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

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 36 Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. 

zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Uczelnia pobiera opłaty za: 

1) wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej oraz jej duplikatu, 

2) wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 

2 odpisów wraz z ich odpisem w języku angielskim, 

3) wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu. 

2. Opłaty za dokumenty wymienione w ust. 1 wynoszą: 

1) za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł, 

2) za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej – 33 zł, 

3) za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 

2 odpisów wraz z ich odpisem w języku angielskim – 60 zł, 

4) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 20 zł, 

5) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu – 20 zł. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3, pobierana jest od absolwentów, którzy rozpoczęli studia 

przed rokiem akademickim 2019/2020. 

 

§ 2 
 

1. Traci moc Zarządzenie Nr 285/2011/2012 Rektora UAM z dnia 3 października 2011 r. w sprawie 

pobierania opłat za dokumenty związane z tokiem studiów. 

2. W § 1 Zarządzenia Nr 325/2013/2014 Rektora UAM z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie 

wysokości opłat za wydanie świadectwa ukończenia kursu dokształcającego i certyfikatu biegłości 

językowej uchyla się ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1. 

 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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