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R-BP-SOP.014.1.152.2019 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 152/2019 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 16 grudnia 2019 r.  

w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za przeprowadzenie  

postępowania nostryfikacyjnego oraz potwierdzenia ukończenia studiów 

na określonym poziomie 

 

Działając na podstawie art. 327 ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zarządzam  

co następuje: 

§ 1  

1. Za postępowanie nostryfikacyjne oraz postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów  

na określonym poziomie pobierana jest opłata. 

2. Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 50% wynagrodzenia profesora 

określonego w przepisach w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej obowiązującej w dniu doręczenia wniosku w sprawie 

nostryfikacji lub potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie. 

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana indywidualnie dla każdego postępowania przez 

właściwą komisję rektorską ds. postępowań nostryfikacyjnych. 

 

§ 2 

Opłata wnoszona jest niezależnie od wyników postępowania na rachunek bankowy Uczelni w terminie  

14 dni od dnia wydania decyzji dotyczącej wysokości opłaty, o której mowa w § 1 ust. 3. 

 

§ 3 

W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania, Uczelnia wydaje 

postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia, na które służy zażalenie. Opłaty, o której mowa w § 1,  

nie pobiera się. 

§ 4 

Procedura dotycząca Wnioskodawcy, który nie uiścił opłaty w terminie, o którym mowa w § 2, nie zostanie 

wszczęta, a dokumenty zostaną zwrócone. 

§ 5 

W uzasadnionych przypadkach, Rektor może na wniosek Wnioskodawcy obniżyć wysokość opłaty lub 

odstąpić od jej naliczania. 
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§ 6 

Regulacje zawarte w niniejszym Zarządzeniu dotyczą postępowań wszczętych i niezakończonych przed 

wejściem w życie niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

    Rektor 

 

 

         Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


