
Zarządzenie Nr 165/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 26 października 2021 roku 

 

w sprawie trybu postępowania przy tłumaczeniu na język obcy 

odpisów dyplomów ukończenia studiów oraz odpisów suplementów do dyplomów 

i odpłatności za tłumaczenie 

 

 

Na podstawie z art. 77 ust. 2 i 79 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 4  

pkt 33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku 

zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

1. W przypadku złożenia przez absolwenta wniosku o wydanie przetłumaczonych na język 

obcy odpisu dyplomu ukończenia studiów i/lub suplementu do dyplomu, właściwy 

dziekanat przesyła wersję elektroniczną dyplomu/suplementu w celu dokonania 

tłumaczenia do Kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych lub tłumacza 

przysięgłego.  

2. Z lektorem/tłumaczem przysięgłym dokonującym tłumaczenia dyplomu/suplementu  

na język obcy zawierana jest umowa cywilnoprawna.  

3. Dyplom/suplement winien być przetłumaczony w terminie nie dłuższym niż 20 dni  

od dnia otrzymania oryginału i przekazany właściwemu dziekanatowi.  

 

§ 2 

1. Lektorowi za przygotowanie pierwszego (bazowego) egzemplarza tłumaczenia odpisu 

dyplomu oraz suplementu z danego kierunku, poziomu studiów na język obcy 

przysługuje wynagrodzenie jednorazowe w kwocie: 350,00 złotych (słownie: trzysta 

pięćdziesiąt złotych) brutto, w tym za przetłumaczenie dyplomu 100,00 zł (słownie: sto 

złotych) brutto oraz za przetłumaczenie suplementu 250,00 zł (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt złotych) brutto. Za każde następne tłumaczenie dyplomu/suplementu 

z danego kierunku studiów przysługuje wynagrodzenie w kwocie:  

1) 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) brutto za 1 odpis dyplomu jednolitych studiów 

magisterskich;  

2) 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) brutto za 1 odpis dyplomu studiów pierwszego 

stopnia;  

3) 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) brutto za 1 odpis dyplomu studiów drugiego 

stopnia;  

4) 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto za 1 suplement jednolitych studiów 

magisterskich;  

5) 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych) brutto za 1 suplement studiów pierwszego 

stopnia;  

6) 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) brutto za 1 suplement studiów drugiego 

stopnia.  

2. Umowa na przygotowanie pierwszego (bazowego) egzemplarza tłumaczenia odpisu 

dyplomu/suplementu z danego kierunku/stopnia studiów w danym języku obcym może 

być zawarta wyłącznie jednorazowo.  



3. Dysponentem pierwszego (bazowego) egzemplarza tłumaczenia odpisu dyplomu/ 

suplementu z danego kierunku/stopnia z ramienia Uniwersytetu jest właściwy dziekanat, 

który udostępnia bazową wersję lektorowi dokonującemu kolejnych tłumaczeń.  

4. Za przestrzeganie zasad ustalonych w ust. 2 i 3 odpowiada Kierownik właściwego 

Dziekanatu.  

 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie Nr 102/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

1 października 2019 roku w sprawie trybu postępowania przy tłumaczeniu na język obcy 

odpisów dyplomów ukończenia studiów oraz odpisów suplementów do dyplomów  

i odpłatności za tłumaczenie. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 

2021 roku.  

 

 

 

 

 W zastępstwie Rektora  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

                Prorektor ds. Nauki  

          prof. dr hab. Andrzej Stepulak  

 


