
 

Zarządzenie 

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 27/2014 z 21 maja 2014 r. 

 

w sprawie: wysokości opłat za wydanie niektórych dokumentów na Politechnice Gdańskiej. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

poz. 572 z 2012 r. z póź. zm.), §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 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie 

studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2013 r. poz. 1581), zarządzam, 

co następuje: 

§1 Wysokości opłat za wydanie niżej wymienionych dokumentów na Politechnice Gdańskiej są 

następujące: 

1. za wydanie legitymacji studenckiej         5,00 zł 

za wydanie duplikatu           7,50 zł 

2. za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej    17,00 zł 

za wydanie duplikatu           25,50 zł 

3. za wydanie legitymacji doktoranta       10,00 zł 

za wydanie duplikatu        15,00 zł 

4. za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta     17,00 zł 

za wydanie duplikatu           25,50 zł 

5. za wydanie indeksu          4,00 zł 

za wydanie duplikatu           6,00 zł 

6. za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60,00 zł 

za wydanie duplikatu       90,00 zł 

7. za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40,00 zł 

za wydanie duplikatu                   60,00 zł 

8. za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych    30,00 zł 

za wydanie duplikatu           45,00 zł 

§2 Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą pobiera się opłatę 

w wysokości 19 zł. 

§3 Opłaty, o których mowa w §1, należy wpłacać na indywidualne numery kont, zależne od tytułu 

wpłaty, za pośrednictwem uczelnianego portalu w systemie eDziekanat Politechniki Gdańskiej. 

 



 

§4 Opłatę, o której mowa w §2, wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra. 

§5 Traci moc Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2008 z 31 marca 2008 r. 

§6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk 

prof. zw. PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


