
 
 

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 28 maja 2019 r. 
 

w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych  
z odbywaniem studiów 

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 2 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 307/V/IV/2015 Senatu Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 
statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (z późn. zm.) w związku  
z art. 79 ust. 2 pkt 3-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz §36 rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1861 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Za wydawane dokumenty Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie pobiera  

opłaty w następujących wysokościach: 
 
 

1) za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł, 
 

2) za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej – 33 zł, 
 
 

3) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy –  
Prawo o szkolnictwie i nauce – dyplomu ukończenia studiów w języku obcym – 20 zł, 

 
 

4) za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy –  
Prawo o szkolnictwie i nauce – suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł, 

 
 

5) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 20 zł, 
 
 

6) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu – 20 zł. 
 

 

2. Opłatę za dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy uiścić przed złożeniem wniosku  
o wydanie dokumentu. Do wniosku dołącza się potwierdzenie dokonania opłaty za każdą 
sztukę dokumentu. 

3. Z opłaty za wydanie oryginału elektronicznej legitymacji studenckiej zwolnieni są 
wychowankowie domów dziecka i pełne sieroty. 

 
§ 2 

Traci moc: 
1) zarządzenie Nr 38/2008 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koninie z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie pobierania opłat za wydawanie 
dokumentów; 

2) zarządzenie Nr 2/2012 Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie określenia opłaty za wydanie elektronicznej 
legitymacji studenckiej. 



 
§ 3 

Przepisy niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do studentów rozpoczynających studia 
począwszy od roku akademickiego 2019/2020.  

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

REKTOR 
          /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 

 

 

Radca Prawny 
/-/ K. Klapsa  
 


