
Informacja dotycząca przepisów regulujących stawki opłat 

za wydanie dyplomów, suplementów i ich odpisów  

oraz duplikatów  

 

Studenci, związani umowami o warunkach odpłatności za studia (osoby 

rozpoczynające studia do roku akademickiego 2018/2019 włącznie) wnoszą 

opłatę za wydanie podstawowego kompletu w wysokości 60 zł (w przypadku, gdy 

oba odpisy dyplomu wydawane są w języku polskim) albo 100 zł (w przypadku 

gdy jeden z odpisów wydawany jest w języku angielskim) – zgodnie 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.). 

 

Studentom, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 

podstawowy komplet wydawany jest bezpłatnie, bez względu na język drugiego 

odpisu. 

 

Studenci, związani umowami o warunkach odpłatności za studia (osoby 

rozpoczynające studia do roku akademickiego 2018/2019 włącznie) wnoszą 

opłatę za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym w wysokości 

40 zł – zgodnie z art. 264 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 wnoszą 

opłatę za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym w wysokości 

20 zł – zgodnie z §36 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 661). 

 

Studentom, związanym umowami o warunkach odpłatności za studia (osoby 

rozpoczynające studia do roku akademickiego 2018/2019 włącznie) dodatkowy 

odpis suplementu w języku obcym wydawany jest bezpłatnie. 

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 wnoszą 

opłatę za wydanie dodatkowego odpisu suplementu w języku angielskim w 

wysokości 20 zł – §36 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia Ministra Nauki 

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

 

 

 



 

Od studentów związanych umowami o warunkach odpłatności za studia (osób 

rozpoczynających studia do roku akademickiego 2018/2019 włącznie) za 

wydanie duplikatu, zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy wprowadzającej ustawy z dnia 

3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, pobiera się opłatę określoną w umowie o warunkach odpłatności za 

studia. 
 

Studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 wnoszą 

opłatę za wydanie duplikatów dyplomu ukończenia studiów i suplementu do 

dyplomu w wysokości 20 zł – zgodnie z §36 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze i 

drugie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie studiów. 

 


