REKTOR
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
w Warszawie
ADOIL.021.161.2019

ZARZĄDZENIE REKTORA
NR 18
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie odpłatności za wydanie niektórych dokumentów studentom i absolwentom
studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10, w związku z art. 78 ust. 4 i 5 oraz art. 79 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
poz. 1668, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, a także w związku z § 36–37
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zwanej dalej „Uczelnią”, pobiera się
opłaty za wydanie dokumentów studentom i absolwentom studiów pierwszego
i drugiego stopnia, w wysokości:
1) 20 zł:
a) za wydanie dodatkowego odpisu w języku obcym:
– dyplomu ukończenia studiów,
– suplementu do dyplomu,
innego niż odpis wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy,
b) za wydanie duplikatu:
– dyplomu ukończenia studiów,
– suplementu do dyplomu;
2) 22 zł – za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej;
3) 33 zł – za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej.
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§2
Za uwierzytelnienie dokumentów, o którym mowa w art. 78 ust. 4 ustawy,
przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, pobiera się opłatę w wysokości
26 zł.
§3
Opłaty, o których mowa w zarządzeniu, wnosi się na rachunek bankowy Uczelni.
§4
W przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej
właściwy dziekan studium może podjąć decyzję o rozłożeniu opłat, o których mowa
w zarządzeniu, na raty. Podanie o rozłożenie opłat na raty wymaga szczegółowego
uzasadnienia oraz udokumentowania.
§5
Tracą moc:
1) zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie odpłatności za
niektóre dokumenty z przebiegu studiów wydawane w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie;
2) zarządzenie Rektora nr 44 z dnia 8 września 2017 r. zmieniające zarządzenie
Rektora nr 15 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie odpłatności za niektóre
dokumenty z przebiegu studiów wydawane w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą
od 1 października 2019 r.
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