
Zarz.: 28/XV R/2012 

zm.: 119/XV R/2017 

Zarządzenie nr 28/XV R/2012 

Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu 

z dnia 23 kwietnia 2012 r. 
 
 

w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów studentom, uczestnikom studiów dokto-

ranckich i absolwentom 

 

Na podstawie art. 66, 99a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

2005.164.1365 ze zm.), § 21 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011. 201.1188 ze zm.),  

§ 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.  

w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2011.225.1351 ze zm.),  

§ 28 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postę-

powaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 nr 204 poz. 

1200, ze zm.) zarządza się, co następuje: 
 

I. Opłaty za wydanie dokumentów studentom 
 

§ 1 

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

magisterskich) niżej wymienionych dokumentów: 

a)  1 uchylona 

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

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

2. W przypadku udokumentowania przez studenta trudnej sytuacji materialnej, dziekan może 

zwolnić studenta z opłat, o których mowa w ust. 1. 

 

II. Opłaty za wydanie dokumentów uczestnikom studiów doktoranckich/osobom, które uzy-

skały tytuł doktora 

§ 2 

1. Ustala się następujące opłaty za wydanie uczestnikom studiów doktoranckich niżej wymienio-

nych dokumentów: 

a) 2 uchylona 

b) elektronicznej legitymacji doktoranta- 17,00 zł (duplikat - 25,50 zł), 

c) indeksu- 8,00 zł (duplikat – 12,00 zł). 

2. Ustala się opłaty za wydanie osobom, które uzyskały stopień doktora: 

a) dyplomu wraz z jednym odpisem w języku polskim- 120,00 zł (duplikat dyplomu- 180 zł), 

b) 3 odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo język łaciński - 80,00 zł (duplikat 

120,00 zł). 
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 Uchylona zarządzeniem nr 119/XV R/2017 Rektora UMW z dnia 17 listopada 2017 r. 

2
 Uchylona zarządzeniem nr 119/XV R/2017 Rektora UMW z dnia 17 listopada 2017 r. 



 

III. Opłaty za wydanie dokumentów absolwentom 

§ 3 

1. Za wydanie absolwentowi: dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplemen-

tem do dyplomu pobiera się opłatę w wysokości- 60,00 zł (duplikat 90,00 zł). 

2. 4
 Na wniosek absolwenta wydaje się: 

a) dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, 

francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski - 40,00 zł za jeden odpis (duplikat 60,00 zł), 

b) odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. 

 

IV. Opłaty za wydanie dokumentów słuchaczom studiów podyplomowych 

 

§ 4 

Za wydanie: 

a) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych- 30,00 zł, 

b) duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych- 45 zł. 

 

V. Uwierzytelnienie
5
 dokumentów 

§ 5
6
 

Za uwierzytelnienie na wniosek zainteresowanego dokumentów wydawanych przez uczelnię  

w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów i studiów podyplomowych, przeznaczonych do 

obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 19,00 zł., z wyjątkiem uwierzytelnie-

nia: dyplomu ukończenia studiów, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, dyplomu dok-

torskiego, dyplomu habilitacyjnego i ich duplikatów oraz zaświadczenia o ukończeniu studiów 

wyższych, które uwierzytelnia minister nadzorujący uczelnię, która wydała dokument. 

 

§ 6 

Traci moc zarządzenie nr 32/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu 

z dnia 16 lipca 2010 r. wraz ze zmianami. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

Akademii Medycznej we Wrocławiu 

 

prof. dr hab. Marek Ziętek 

 

 
Otrzymują: 
według rozdzielnika 
MC 
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 Zmieniony zarządzeniem nr 119/XV R/2017 Rektora UMW z dnia 17 listopada 2017 r. 
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 Zmieniony zarządzeniem nr 119/XV R/2017 Rektora UMW z dnia 17 listopada 2017 r. 
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 Tytuł zmieniony zarządzeniem nr 119/XV R/2017 Rektora UMW z dnia 17 listopada 2017 r. 
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 Zmieniony zarządzeniem nr 119/XV R/2017 Rektora UMW z dnia 17 listopada 2017 r. 

 


