
ZARZĄDZENIE NR 77/2017 

Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 15 września 2017 r. 

w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentów 

Na podstawie § 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), 

§ 17 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r., poz. 1696), 

§ 27 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1586) oraz § 44 ust. 1 statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej, którego tekst 

jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 48/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17 maja 2017 r., zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wysokość opłat pobieranych za wydanie dokumentów w Akademii Pedagogiki Specjalnej 

wynosi: 

1) 5 zł – za wydanie legitymacji studenckiej; 

2) 17 zł – za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS); 

3) 60 zł – za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami; 

4) 40 zł – za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, 

5) 30 zł – za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych; 

6) 17 zł – za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD); 

7) 120 zł – za wydanie dyplomu doktorskiego/habilitacyjnego wraz z odpisem 

w jęz. polskim; 

8) 80 zł – za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego/habilitacyjnego w tłumaczeniu 

na język angielski lub język łaciński; 

 

§ 2 

Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w § 1 pkt. 1-7, pobiera się opłatę 

o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału. 

 

§ 3 

Za legalizację suplementu do dyplomu, jako dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego 

z zagranicą, pobiera się opłatę w wysokości 19 zł. 

 

§ 4 

Opłaty, o których mowa w § 1, 2 i 3 wnoszone są na indywidualne konto widoczne 

w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) lub wskazany rachunek bankowy 

przeznaczony przez Akademię dla danych płatności. 

 

§ 5 

Rektor może zwolnić studenta z opłat, o których mowa w § 1 pkt. 1-5. 

 

§ 6 

Tracą moc zarządzenia: 

1) Nr 14/05-06 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia 14 listopada 2005 r. 



w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentów związanych 

z realizacją i zakończeniem studiów; 

2) Nr 156/10-11 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia 06 maja 2011 r. 

w sprawie: wysokości opłat pobieranych za wydanie elektronicznej legitymacji 

studenckiej (ELS); 

3) Nr 97/09-10 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

w sprawie: wysokości opłat pobieranych za legitymację i świadectwo ukończenia 

studiów doktoranckich; 

4) Nr 82/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia 29 lipca 2013 r. 

w sprawie elektronicznej legitymacji doktoranta; 

5) Nr 172/14-15 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia 25 listopada 2014 r. 

w sprawie wysokości opłaty pobieranej za wydanie dyplomu doktorskiego 

i habilitacyjnego. 

 

§7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 

 

 

 

Rektor: prof. Stefan Kwiatkowski 


