UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
REKTOR
BR-0161- I-33/12
Zarządzenie Nr 33/2012
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów
lub uzyskiwaniem stopnia naukowego
Na podstawie § 21 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów ( Dz. U. Nr 201, poz. 1188),
§ 26 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich
(Dz. U. Nr 225, poz. 1351), § 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 postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu
o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200) oraz § 38 ust. 4 statutu Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego zarządza się, co następuje:
§1
1. Za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i studiów doktoranckich pobiera się
opłatę w następującej wysokości:
a) za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej -

17 zł,

b) za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta -

17 zł,

c) za wydanie indeksu studenckiego -

4 zł,

d) za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami -

60 zł,

e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w
tłumaczeniu na język obcy (angielski, niemiecki,
francuski, hiszpański, rosyjski) f) za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych -

40 zł,
30 zł,

g) za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego
z zagranicą-

19 zł,

h) za dyplom doktora wraz z odpisem w jęz. polskim-

120 zł,

i) za dyplom doktora habilitowanego wraz z odpisem w jęz. polskim -

120 zł,

j) za odpis dyplomu doktora i doktora habilitowanego w tłumaczeniu
na jęz. angielski-

80 zł,

k) za odpis dyplomu doktora i doktora habilitowanego w tłumaczeniu
na jęz. obcy ( niemiecki, francuski, hiszpański ,rosyjski)-

120 zł.

2. Za wydanie duplikatów dokumentów, o których mowa w ust. 1, pobiera się opłatę
o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt c)-f), wnosi się na indywidualny rachunek bankowy
IPM studenta, doktoranta lub uczestnika, dostępny w systemie USOSweb.
4. Opłaty o których mowa w ust. 1 pkt g)-j), wnosi się w kasie lub na ogólny podstawowy
rachunek bankowy UKSW.
5. Opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) i Elektroniczną Legitymację
Doktoranta (ELD) w przypadku kandydatów wnosi się na wyodrębniony specjalny rachunek
bankowy UKSW służący wyłącznie do obsługi płatności za ELS oraz ELD.
W przypadku osób wymieniających dokument wpłaty wnosi się na indywidualny rachunek
IPM dostępny w systemie USOSweb.
6. W przypadku opłat, które należy wnieść na indywidualny rachunek bankowy IPM
dziekanaty przypisują imiennie studentowi, doktorantowi lub uczestnikowi należności za
dokumenty w systemie UPS USOS.
7. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zwolnić studenta z opłat, o których
mowa w ust. 1.
8. Dowód wniesienia opłaty składa się w dziekanacie w celu włączenia do teczki osobowej
studenta.
§2
Pobiera się opłaty w niżej wymienionej wysokości za wydanie, na wniosek osoby
zainteresowanej:
a) tuby do dyplomu doktora lub doktora habilitowanego – 65 zł,
b) ozdobnego świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 50 zł.
§3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r..
2. Uchyla się zarządzenie nr 3/06 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów
związanych z tokiem studiów lub uzyskiwaniem stopnia naukowego z późniejszymi
zmianami.
3. §1 ust. 1 pkt k) obowiązuje do dnia 31grudnia 2012 r..
Rektor UKSW
Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski

