
 

Zarządzenie Nr 57/2007 
Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 6 listopada 2007 r. 
 

w sprawie opłat za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia 
studiów oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, 
dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych oraz 
duplikatów tych dokumentów 

 
 

Na podstawie art. 66 i 275 ust. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz.U.  Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz § 20 i 22 rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu 
studiów (Dz.U. Nr 224, poz. 1634) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się następującą wysokość opłaty za wydanie niej wymienionych dokumentów: 

 a) legitymacji studenckiej  -   5 zł 
 b) indeksu    -   4 zł 
 c) dyplomu ukończenia studiów - 60 zł 
 d) dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy  - 40 zł 
 e) dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 30 zł 

 

2. Za wydanie duplikatu dokumentów, dokumentów których mowa w ust. 1 pobiera się opłatę           
o połowę wyŜszą niŜ za wydanie oryginału. 

3. Opłata za legitymację studencką, wydaną studentom w roku akademickim 2007/2008 na 
zasadzie wymiany w związku z utratą waŜności z dniem 31 grudnia 2007 r. na mocy § 22 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2006 r. w 
sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634) wynosi 1 zł i stanowi 
koszt zakupu legitymacji (bez kosztów administracyjnych). 

 

§ 2 

Traci moc zarządzenie Nr 34/2005 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w 
Elblągu z dnia 22 września 2005 r. w sprawie opłat za wydanie legitymacji studenckiej, 
indeksu, dyplomu ukończenia studiów oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na 
język obcy, dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych oraz 
duplikatów tych dokumentów. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.       

 

                                                                                Rektor 

 
                          prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska 


