
SD-430-1/2018  

  

Zarządzenie nr 79 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z 

dnia  4 grudnia 2018 r.  
  

  

w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w 

Krakowie za wydanie niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów  

  

  

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –  

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), oraz  rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 roku w sprawie dyplomów 

doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz.U. z 2018 r. poz. 1837) 

ustalam, co następuje:  

  

§ 1  

1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwana dalej ASP) pobiera opłaty 

za wydanie:  

1) odpisu dyplomu doktorskiego w języku polskim 

2)  odpisu dyplomu doktorskiego w języku obcym 

3) odpisu dyplomu habilitacyjnego w języku polskim 

4) odpisu dyplomu habilitacyjnego w języku obcym 

5) duplikatu dyplomu  doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego  

 

§ 2  

1. Opłaty za dokumenty wymienione w § 1, ustalone w wysokości zgodnej z poniesionymi 

kosztami ich wykonania, wynoszą odpowiednio:  

1) za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego w języku polskim – 60 zł 

2) odpisu dyplomu doktorskiego w języku obcym – 80 zł 

3) odpisu dyplomu habilitacyjnego w języku polskim – 60 zł 

4) odpisu dyplomu habilitacyjnego w języku obcym – 80 zł 

5) duplikatu dyplomu  doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego – 90 zł 

  

§ 3  

1. Uwierzytelnienia dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz ich duplikatów i 

odpisów, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, dokonuje się przez umieszczenia 

na dokumencie: 

1)klauzuli uwierzytelniającej zawierającej stwierdzenie autentyczności podpisu i funkcji 

osoby podpisującej dokument lub tożsamości pieczęci urzędowej, którą jest opatrzony ten 

dokument; 

2) podpisu osoby uwierzytelniającej; 

3) pieczęci urzędowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, urzędu obsługującego 

ministra nadzorującego instytut badawczy albo Polskiej Akademii Nauk; 

Miejscowości i daty uwierzytelnienia. 

  

 



 

§ 4  

1. Za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera 

się opłatę w wysokości 26 zł za każdy dokument.  

  

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się:  

1) na rachunek bankowy NAWA w przypadku uwierzytelnienia dokumentów przez 

dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,  

2) urzędu obsługującego ministra nadzorującego instytut badawczy – w przypadku 

uwierzytelniania dokumentów przez ministra nadzorującego instytut badawczy; 

3) Kancelarii Polskiej Akademii Nauk – w przypadku uwierzytelniania dokumentów przez 

Prezesa Polskiej Akademii Nauk. 

  

§ 5  

Traci moc zarządzenie nr 10 Rektora ASP z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wysokości 

opłat pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za wydanie 

niektórych dokumentów potwierdzających przebieg studiów.  

§ 6  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

(-) prof. Stanisław Tabisz 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

  

 

 

 



 


