
 

ZARZĄDZENIE Nr 137/2018 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

 

 

w sprawie opłat za dokumenty wydawane studentom, doktorom i doktorom 

habilitowanym Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Na podstawie art. 264 ust. 1 i art. 278 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), 
art. 79 ust. 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1668), § 36 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861) oraz § 10 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów 

doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2018 r. poz. 1837), 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za Elektroniczną Legitymacje Studencką 

i Elektroniczną Legitymację Doktorancką wydawaną do 30 czerwca 2019 r. w kwocie 

17,00 zł. 

 

§ 2. Opłaty za wydawanie dokumentów określonych w umowach o warunkach 

odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim zawieranych ze 

studentami przed rokiem akademickim 2018/2019 pozostają w mocy do czasu 

obowiązywania lub rozwiązania umowy. 

  

 § 3.1. Ustala się opłaty za dokumenty wydawane studentom, doktorom, doktorom 

habilitowanym od roku akademickiego 2018/2019, z zastrzeżeniem § 1, w następującej 

wysokości: 

1) Elektroniczna Legitymacja Studencka                              -  22,00 zł. 

2) indeks                                             -    4,00 zł. 

3) dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim         -  20,00 zł. 

4) dodatkowy odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski  - 20,00 zł.                     

5) duplikat dyplomu ukończenia studiów                         -  20,00 zł. 

6) duplikat suplementu do dyplomy                                                 -  20,00 zł. 

7) odpis dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w języku polskim      - 60,00 zł. 

8) odpis dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w tłumaczeniu 

na język angielski                                                                  - 80,00 zł.  

9) duplikat dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego                           - 90,00 zł. 

 

2. Za wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub indeksu pobiera się   

opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału. 

 

§ 4. Za uwierzytelnienie dokumentów związanych z przebiegiem lub ukończeniem 

studiów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 

26,00 zł. 

 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się dziekanom 

wydziałów. 

 

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 15/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 

lutego 2012 r. w sprawie opłat za dokumenty wydawane studentom, doktorantom, doktorom, 

doktorom habilitowanym oraz uczestnikom studiów podyplomowych Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

 

 

 

 



 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

REKTOR 

 


