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ZARZĄDZENIE NR  26/2019 

REKTORA 

UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

z dnia 9 maja 2019 roku 

w sprawie: opłat innych niż opłaty za usługi edukacyjne pobieranych  
od studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego  

 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 2 pkt 3-5 i art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą  
i art. 264 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 ze zm.), § 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.) – po 
zasięgnięciu opinii Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. W Uniwersytecie Rzeszowskim pobierane są opłaty za wydanie: 

1) indeksu – w wysokości 4 zł; 

2) elektroniczna legitymacji studenckiej – w wysokości 22 zł; 

3) odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu, innych niż 

wydane na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy:  

a) odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów – w wysokości 20 zł; 

b) odpisu w języku obcym suplementu do dyplomu – w wysokości 20 zł; 

4) wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu: 

a) duplikatu dyplomu ukończenia studiów – w wysokości 20 zł; 

b) duplikatu suplementu do dyplomu – w wysokości 20 zł. 

2. Za uwierzytelnienie dokumentów wydanych w związku z przebiegiem studiów lub ich 

ukończeniem, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą innych niż wymienione  

w art. 78 ust. 3 ustawy, Uniwersytet Rzeszowski pobiera opłatę w wysokości 26 zł.  

3. Za wydanie duplikatu indeksu lub elektronicznej legitymacji studenckiej pobiera się opłatę  

o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt. 1 i 2. 

4. Elektroniczna legitymacja studencka, dyplom ukończenia studiów, odpis dyplomu, suplement 

do dyplomu oraz odpis suplementu zawierające błędy lub omyłki, podlegają wymianie. Za 

wymianę tych dokumentów uczelnia nie pobiera opłat. 

  
 

 

 



§ 2 

1. Opłaty, o których mowa w § 1, student lub osoba wpisana na listę studentów wnosi na 

indywidualne subkonto wskazane w systemie elektronicznym Wirtualna Uczelnia.  

2. W przypadku, gdy o wydanie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3-4 i ust. 2, ubiega 

się absolwent, opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Uniwersytet Rzeszowski.  

 

§ 3 

W przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 i w latach 

wcześniejszych, Uniwersytet Rzeszowski pobiera opłaty na podstawie przepisów dotychczasowych. 

Umowy zawarte ze studentami zachowują moc.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020.   

 

REKTOR 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek 
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