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ZARZĄDZENIE nr 8/2018 

 
Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego  

 

z dnia 1 października 2018 roku 

 

w sprawie opłat za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów  

 

 

Na podstawie § 36 ust. 1 i ust. 2 oraz § 37 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki          

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861), zarządzam 

co następuje: 

§ 1 

1. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł. 

 

§ 2 

1. Opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów wynoszą: 

1) 4 zł - za wydanie indeksu;  

2) 20 zł: 

a) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce: 

– dyplomu ukończenia studiów w języku obcym,  

– suplementu do dyplomu w języku obcym,  

b) za wydanie duplikatu: 

– dyplomu ukończenia studiów,  

– suplementu do dyplomu;  

3) 22 zł - za wydanie legitymacji studenckiej;  

4) 26 zł - za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.  
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2. Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od 

opłaty za wydanie oryginału.  

§ 3 

1. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 wnosi się na indywidualny rachunek 

bankowy studenta lub rachunek bankowy uczelni. 

2.  Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, wnosi się odpowiednio: 

1) na rachunek bankowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - w przypadku 

uwierzytelnienia dokumentu przez dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;  

2) na rachunek bankowy uczelni albo indywidualny rachunek bankowy studenta - w 

przypadku uwierzytelnienia dokumentu przez uczelnię.  

 

§ 4 

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. a/a 

2. Rektor 

3. Dziekanat 

4. Dziekan/Pełnomocnik Rektora 

5. Dział Finansowo- Kadrowy 

 

 


