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Tekst ujednolicony obejmujący zmianę wprowadzoną zarządzeniem nr 207 Rektora UŁ z dnia 23.09.2021 r. 

 
Zarządzenie nr 188 

Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 
z dnia 4.08.2021 r. 

 
w sprawie: zasad wydawania w Uniwersytecie Łódzkim dyplomu ukończenia studiów, 

suplementu do dyplomu, odpisów dyplomu, świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych oraz innych dokumentów z przebiegu kształcenia 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 w zw. z art. 77 i 160 ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz  art. 5 ust. 3 

ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 725 ze 

zm.) i § 2 pkt 5 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu 

dokumentów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1289) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W Uniwersytecie Łódzkim wprowadza się następujące zasady wydawania dyplomu 

ukończenia studiów, suplementu do dyplomu, odpisów dyplomu, świadectwa ukończenia 

studiów podyplomowych oraz innych dokumentów z przebiegu kształcenia: 

1) dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu, odpisy dyplomu, świadectwo 

ukończenia studiów podyplomowych oraz inne dokumenty z przebiegu kształcenia 

odbiera osobiście student, słuchacz, absolwent UŁ; 

2) dokumenty, o których mowa w pkt 1, mogą być wydane, na pisemny wniosek studenta, 

słuchacza, absolwenta UŁ, upoważnionej przez niego osobie lub wysłane pocztą na 

wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na podstawie wniosku, 

stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia; 

3) upoważnienie do odbioru dokumentów, o których mowa w pkt 1, powinno zawierać 

potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez 

pracownika dziekanatu lub notariusza, a w przypadku korespondencji elektronicznej 

potwierdzone profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. 

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, stosuje się do studentów, słuchaczy, absolwentów UŁ 

studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów 

podyplomowych. 
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§ 2 

 

Traci moc zarządzenie nr 61 Rektora UŁ z dnia 8.01.2018 r. w sprawie zasad wydawania 

w Uniwersytecie Łódzkim dyplomu ukończenia studiów, suplementu do dyplomu, odpisów 

dyplomu, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa ukończenia kursu 

dokształcającego oraz innych dokumentów z przebiegu kształcenia. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 
 
Prorektor ds. nauki UŁ 

        I ZASTĘPCA REKTORA 
         Uniwersytetu Łódzkiego 
 
 
 
         Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak 
  


