
(Dział Organizacyjny-2012) 

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 
 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji 
przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188), § 28 rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu  
i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu 
habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204,  
poz. 1200) oraz § 26 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia  
5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich  
(Dz. U. Nr 225, poz. 1351) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Ustala się wysokość opłat za następujące dokumenty wydawane studentom, 
doktorantom, doktorom, doktorom habilitowanym oraz uczestnikom studiów 
podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego:  

1/ legitymację studencką      -   5,00 zł 
2/ elektroniczną legitymację studencką    - 17,00 zł 
3/ indeks        -   4,00 zł 
4/ dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami  - 60,00 zł 
5/ dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów           

w tłumaczeniu na język obcy     - 40,00 zł 
6/ legitymację doktoranta      - 10,00 zł 
7/ elektroniczną legitymację doktoranta    - 17,00 zł 
8/ dyplom doktora lub doktora habilitowanego  
    wraz z odpisem w języku polskim             -       120,00 zł 
9/ odpis dyplomu doktora lub  
    doktora habilitowanego w tłumaczeniu na język obcy  - 80,00 zł 
10/ świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  - 30,00 zł.  

 
§ 2. Za duplikat dokumentów, o których mowa w ust. 1 pobiera się opłatę  

o połowę wyŜszą niŜ za oryginał. 
 

§ 3. Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 
pobiera się opłatę w wysokości 19,00 zł. 
 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się dziekanom 
wydziałów. 
 

§ 5. Traci moc Pismo Okólne Nr 8/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie opłat za dokumenty wydawane studentom, 
doktorantom, doktorom, doktorom habilitowanym oraz uczestnikom studiów 
podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R  


