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Pismo okólne nr 5 / 2018 
Rektora szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie wysokości opłat za wydanie oraz uwierzytelnianie dokumentów związanych 
z odbywaniem studiów

Na podstawie § 67 ust. 2 pkt. 26) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie w związku z art. 264 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) 
oraz na podstawie 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) oraz § 36 ust. 1 pkt. 1 - 3, ust. 2 i § 37 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861) ustalam, co następuje:

§ 1
Opłaty za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów od studentów 
rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 oraz w latach wcześniejszych pobiera 
się na podstawie przepisów dotychczasowych lub na podstawie podpisanych ze studentami 
umów.

§ 2

1. Wysokość opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów od studentów 
rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019 i w latach następnych, w tym 
również od osób, które uzyskały zgodę na wznowienie studiów w roku akademickim 
2018/2019 i w latach następnych wynosi:

a) za wydanie indeksu - 4 zł,
b) za wydanie duplikatu indeksu - 6 zł,
c) za wydanie legitymacji studenckiej - 22 zł,
d) za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej - 33 zł,
e) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym - 20 zł,
f) za wydanie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku  obcym - 20 zł,
z uwzględnieniem ust. 2.

2. Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami (w tym 
wydawanym na wniosek absolwenta odpisem w języku obcym) oraz suplementu 
do dyplomu wraz z dwoma odpisami (w tym wydawanym na wniosek absolwenta odpisem 
w języku obcym) od osób, o których mowa w ust. 2 nie jest pobierana.

§3
SGGW pobiera następujące opłaty:

a) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł
b) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł
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c) za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą 
z wyłączeniem dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomu - 26 zł.

§4

1. Opłaty, o których mowa w § 1, 2 i 3 pkt. a) i b) wnosi się na numer rachunku bankowego 
dostępny na indywidualnym koncie studenta w systemie informatycznym.

2. Opłaty, o których mowa w § 3 pkt. c) wnosi się na rachunek bankowy SGGW, wskazywany 
każdorazowo po złożeniu wniosku o wydanie duplikatu bądź uwierzytelnienie dokumentu.

§5
Traci moc Pismo okólne nr 3 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
z dnia 12 września 2005 r. w sprawie opłat za przygotowanie i wydanie dokumentu.

§ 6
Wykonanie postanowień niniejszego pisma okólnego powierza się Dziekanom Wydziałów.

§7
Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego pisma okólnego powierza się Prorektorowi 
ds. Dydaktyki.

§ 8
Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 
2018 r.
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