
ZARZĄDZENIE NR 967 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 4 czerwca 2019 roku 

 

➢ w sprawie ustalenia i wysokości opłat pobieranych od studentów Politechniki Białostockiej  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 79 ust. 1 i ust. 2 pkt 3-5 oraz art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Ustala się wysokość opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy, zgodnie  

z załącznikami do zarządzenia: 

1) załącznik nr 1 − za studia niestacjonarne; 

2) załącznik nr 2 − za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce; 

3) załącznik nr 3 − za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów; 

4) załącznik nr 4 − za studia prowadzone w języku obcym; 

5) załącznik nr 5 − za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców. 

§ 2 

Wysokość jednorazowych opłat na wydanie przez Politechnikę Białostocką następujących dokumentów 

dotyczących przebiegu studiów wynosi: 

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: 

a) dyplomu ukończenia studiów w języku obcym − 20 zł, 

b) suplementu do dyplomu w języku obcym − 20 zł; 

4) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów lub duplikatu suplementu do dyplomu − 20 zł; 

5) za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego 

z zagranicą − 26 zł. 

§ 3 

Opłaty za: 

1) przeprowadzenie rekrutacji; 

2) przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się; 

3) korzystanie z Domów Studenta Politechniki Białostockiej, 

określone są odrębnym zarządzeniem rektora. 

§ 4 

Opłaty wnoszone są na rachunek bankowy Politechniki Białostockiej. 

§ 5 

Odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszego zarządzenia czynię kwestora oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych. 

§ 6 

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje prorektor ds. studenckich.  

§ 7 

Wysokość opłat obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020. 

 

 

Pierwszy Zastępca Rektora 

 

dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB 


