
  Projekt 

 
 
 

Zarządzenie Nr R-57/2011 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 17 listopada 2011 r. 

 
 

w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów  
dotyczących przebiegu studiów w Politechnice Lubelskiej 

 
 

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) oraz § 26 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)  
z a r z ą d z a m, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. Uczelnia pobiera opłaty za wydanie: 
1) legitymacji studenckiej i jej duplikatu, 
2) legitymacji doktoranta i jej duplikatu, 
3) indeksu i jego duplikatu, 
4) dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu 

dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, 
5) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i jego duplikatu. 

2. Uczelnia pobiera opłaty za legalizację dokumentu przeznaczonego  
do obrotu prawnego z zagranicą. 

 

§ 2. 
 

1. Ustala się następującą wysokość opłat za wydanie: 
1) legitymacji studenckiej             5 zł 
2) elektronicznej legitymacji studenckiej      17 zł 
3) legitymacji doktoranta        10 zł 
4) elektronicznej legitymacji doktoranta     17 zł 
5) indeksu                4 zł 
6) dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami  60 zł 
7) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych   30 zł 
8) dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy  40 zł 

2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż 
za wydanie oryginału. 



3. Za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą 
pobiera się opłatę w wysokości 19 zł. 

 
§ 3. 

 
Dziekan wydziału może zwolnić studenta z opłat, o których mowa  

w § 2 ust. 1. 
 

§ 4. 
 

Opłaty, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, powinny być wniesione 
przez studenta na przyznane mu indywidualne konto lub na rachunek bankowy 
wskazany przez wydział. 

 
§ 5. 

 
1. Za realizację postanowień niniejszego zarządzenia odpowiadają dziekani 

wydziałów i Kwestor Uczelni.  
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi 

ds. Studenckich. 
 

§ 6. 
 

Traci moc Zarządzenie Nr R-32/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za 
wydanie dokumentów dotyczących przebiegu studiów w Politechnice 
Lubelskiej. 

 
§ 7. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 
 
 
                             R e k t o r  

 
 

 
Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 

         
 
 

   


