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Zarządzenie Nr 47/19 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 

z dnia 21 maja 2019 roku 
 
w sprawie wysokości wnoszenia opłat za wydanie oraz uwierzytelnienie dokumentów                    
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 
 
Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 3-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ) oraz § 36 i § 37 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 27 września 2018 roku  w sprawie studiów ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 ze zm.), 
 
   
 

zarządza się, co następuje: 
 

§1. 
Zarządzenie określa wysokość opłat za wydanie oraz uwierzytelnienie  dokumentów i sposób 
ich pobierania  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, zwanej dalej 
„uczelnią”. 
 

§ 2. 
1. Uczelnia pobiera opłaty za wydanie: 

1) legitymacji studenckiej - 22,00 zł; 
2) odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy: 

a) dyplomu ukończenia studiów w języku obcym, 
b) suplementu do dyplomu w języku obcym, 
c) duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu – 

20,00 zł. 
2. Uczelnia pobiera opłaty za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 

ust.1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego zagranicą w wysokości 26,00 zł. 
3. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty                    

za wydanie oryginału. 
 

§ 3. 
Opłaty za wydane dokumenty należy dokonać przelewem na wskazany rachunek bankowy 
uczelni w terminie: 

1) w ciągu 14 dni od rozpoczęcia danego semestru studiów za dokument, o którym  
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1; 

2) w dniu złożenia wniosku o wydanie pozostałych dokumentów. 
 
 

 
 
 
 
 



§ 4. 
Traci moc zarządzenie Nr 39/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                       
we Włocławku z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wysokości wnoszenia opłat za wydane 
dokumenty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. 
 

§ 5. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2019 roku. 
 
 
 
  

 Rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

we Włocławku 
 

dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka 
 


