
Zarządzenie nr 191/XV R/2019 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 22 listopada 2019 r. 

 

w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów studentom albo absolwentom 

 

Na podstawie art. 264 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 77 ust. 2, art. 79 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 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), § 18 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 

września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554), 

zarządzam, co następuje: 

 

I. Opłaty za wydanie dokumentów studentom albo absolwentom, którzy rozpoczęli studia 

przed rokiem akademickim 2019/2020 

§ 1 

Ustala się następujące opłaty za wydanie studentom (I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich) niżej wymienionych dokumentów: 

1) elektronicznej legitymacji studenckiej - 17,00 zł (duplikat – 25,50 zł), 

2) indeksu - 4,00 zł (duplikat – 6,00 zł), 

 

§ 2 

1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom 

ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu. 

2. Opłata za wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości - 

60,00 zł (duplikat 90,00 zł). 

3. Na wniosek absolwenta wydaje się: 

1) dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40,00 zł (duplikat 60,00 zł), 

 

 

§ 3 

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 i zawarli nową umowę 

od roku akademickiego 2019/2020, z powodu: 

1. przedłużenia czasu trwania studiów na zasadach określonych w Regulaminie Studiów  

w związku z uzyskaniem zgody na:  

a) urlop, 



b) powtarzanie semestru lub roku studiów. 

2. wznowienia studiów (reaktywacji na studia);  

3. zmiany kierunku lub formy studiów, 

wnoszą opłaty na zasadach i w wysokości, o których mowa w § 4 i § 5. 

 

II. Opłaty za wydanie dokumentów studentom albo absolwentom, którzy rozpoczęli studia 

od roku akademickiego 2019/2020 

§ 4 

Ustala się następujące opłaty za wydanie studentom (I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich) niżej wymienionych dokumentów: 

1) legitymacji studenckiej - 22,00 zł (duplikat – 33,0 zł), 

2) indeksu - 4,00 zł (duplikat – 6,00 zł), 

 

§ 5 

1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom 

ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek 

absolwenta w języku obcym. 

2. Opłatę w wysokości 20,00 zł pobiera się: 

1) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie ust 1: 

a) dyplomu ukończenia studiów w języku obcym, 

b) suplementu do dyplomu w języku obcym, 

2) za wydanie duplikatu: 

a) dyplomu ukończenia studiów, 

b) suplementu do dyplomu. 

 

III. Uwierzytelnienie dokumentów  

§ 6 

1. Dokumenty wydawane w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów, przeznaczone 

do obrotu prawnego z zagranicą, są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego. 

2. Uwierzytelnienie polega na poświadczeniu autentyczności podpisu i funkcji osoby 

podpisującej dokument lub tożsamości pieczęci urzędowej uczelni, którą jest opatrzony 

ten dokument 

3. Za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pobiera się opłatę w 

wysokości 26,00 zł.  

 

 

 



§ 7 

W zarządzeniu nr 28/XIV R/2012 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 23 

kwietnia 2012 r. wraz ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany: 

  

1) uchyla się § 1,  

2) uchyla się § 3, 

3) uchyla się § 5. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.  

 

 

p.o. Rektora 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

prof. dr hab. Piotr Ponikowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

według rozdzielnika 

MC 


