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Zarządzenie nr  24/2016 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 
 
 

w sprawie wprowadzenia „zasad rekrutacji cudzoziemców w Państwowej Wyższej 
Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu” 
 
 
 

§1 
 

 Wprowadza się „Zasady rekrutacji cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”. 
Zasady i tryb rekrutacji cudzoziemców stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§2 
 

 Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 13/2016 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie 
wprowadzenia zasad rekrutacji cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnio-
europejskiej w Przemyślu. 
 

§3 
 
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Zarządzenia nr 24/2016 

 Rektora PWSW  w Przemyślu 
                                                                            
 

ZASADY REKRUTACI CUDZOZIEMCÓW W PWSW W PRZEMY ŚLU 
 

§1 
1. Zasady przygotowano w oparciu o następujące akty prawne:  

1) Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz.U z 2012 r.  
     poz. 572  z późniejszymi zmianami ),  
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. 
     w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 
     uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 190, poz. 1406,  
     z późniejszymi zmianami),  
3) Ustawę o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. (tj. Dz. U. 2011.43 poz. 224  
     z późniejszymi zmianami). 

§2 

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami” mogą być 
przyjmowane na studia pierwszego stopnia w PWSW w Przemyślu jeżeli:  

a) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, 
stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku 
i formie kształcenia, 

b) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych 
wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdro-
wotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwło-
cznie po rozpoczęciu kształcenia. 

2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w PWSW w Przemyślu prowadzone 
w języku polskim jeżeli : 

a) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jedno-
stkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, albo:  

b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję  
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, albo:  

c) uzyskają potwierdzenie PWSW, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka 
polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.  

3. Cudzoziemcy, mogący podejmować i  odbywać kształcenie na zasadach obowiązują-
cych obywateli polskich to: 
a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, 
b) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, 
c) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej, 
d) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europej-

skiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej,  

e) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia              
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

f) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia              
na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art.159 ust.1 
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lub art.186 ust.1 pkt.3 lub 4  ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. 
U. poz. 1650 ), 

g) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, 

h) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posia-
dający prawo stałego pobytu. 

4. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pań-
stw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki 
finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmo-
wać i odbywać studia wyższe oraz inne formy kształcenia, na zasadach obowiązujących 
obywateli polskich z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjal-
nego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. 

5. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę 
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, na zasadach odpłatności. 
Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego 
dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. 

6. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” mogą 
także studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

7. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe na zasadach obowią-
zujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w punkcie 9. 

8. Posiadacze ważnej Karty Polaka podejmujący studia na zasadach obowiązujących 
obywateli polskich są rekrutowani tak jak obywatele polscy.  

9. Cudzoziemcy nie wymienieni w pkt. 3 mogą podejmować i odbywać kształcenie na 
podstawie:   

a) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,  
b) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez PWSW, na zasadach określo-

nych w tych umowach, 
c) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 
d) decyzji rektora, 

oraz studiować jako: 

a) stypendyści strony polskiej,  
b) na zasadach odpłatności,  
c) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,  
d) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,  
e) jako stypendyści uczelni. 

§3 

1. Opłaty za studia: 

a) wysokość opłat za studia ustala Rektor PWSW, z tym że opłaty te nie mogą być niższe 
niż planowane koszty kształcenia, 

b) opłaty za studia wnoszone są na rachunek bankowy albo do kasy PWSW,   
c) opłaty są wnoszone za semestr, nie później niż do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie z 

programem studiów, 
d) w uzasadnionych przypadkach Rektor PWSW może przedłużyć termin wniesienia op-

łaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach,  
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e) od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. W przypadku 
zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy 
studentów, 

f) opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi, z poniższym zastrzeżeniem: 
g) opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres nie pobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec 

otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych za-
świadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn loso-
wych,  

h) w przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia 
przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na wa-
runkach odpłatności Rektor PWSW na wniosek zainteresowanego może obniżyć opła-
tę za studia lub zwolnić z niej całkowicie. 

 
§4 

1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani, z pominięciem zasad rekrutacji   
obowiązujących obywateli polskich, cudzoziemcy, którzy legitymują się jednym z następu-
jących dokumentów: 

a) wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem 
dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych 
przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), 

b) świadectwem lub innym dokumentem wydanym przez szkołę lub instytucję eduka-
cyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pań-
stwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), pań-
stwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stro-
ny umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o 
przyjęcie na studia wyższe w tych państwach , dyplomem IB (International Baccalau-
reate) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Gene-
wie, dyplomem EB (European Baccalaureate) wydanym przez Szkoły Europejskie 
zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu 
dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10). Świadectwa wymienione 
wyżej są uznane w Polsce z mocy prawa, nie wymagają załatwiania dodatkowych for-
malności w urzędach. 

c) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytu-
cję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego syste-
mie edukacji działa, uznanym na zasadach przewidzianych w umowach międzynaro-
dowych. 

      Świadectwa wymienione wyżej są uznane w Polsce z mocy prawa, nie wymagają zała-
twiania dodatkowych formalności w urzędach. 

d) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkoły lub instytu-
cje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego syste-
mie edukacji działają (jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej), który mo-
że być uznany w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rze-
czypospolitej Polskiej wykształcenie średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w 
tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem za-
kresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu. Postępowa-
nie administracyjne prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania 
wnioskodawcy, bądź w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce – ku-
rator właściwy ze względu na siedzibę uczelni. W przypadku PWSW w Przemyślu jest 
to: Podkarpacki Kurator Oświaty (Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 
15, tel. 017 8671142). Postępowanie administracyjne należy przeprowadzić przed zło-
żeniem dokumentów rekrutacyjnych. 
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2. Wykażą wymagane w uczelni szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierun-
kach wymagających takich predyspozycji. 

3. Jeżeli przedłożenie oryginału albo duplikatu świadectwa lub innego dokumentu, o którym 
mowa w pkt 1 lit. d albo uwierzytelnienie tego świadectwa lub innego dokumentu napo-
tyka trudne do usunięcia przeszkody dla osoby, która: 
a) uzyskała status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub która posiada zezwolenie na 

pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 
pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, 
z późn. zm.), lub 

b) została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych 
            kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka, to: 

wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe oraz średnie uzy-
skane przez tę osobę za granicą lub posiadane przez tę osobę uprawnienia do konty-
nuacji nauki uzyskane za granicą, w tym uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na 
studia wyższe, mogą być potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej w drodze decyzji 
administracyjnej. Postępowanie administracyjne prowadzi, w przypadku opisanym w 
pkt.3 lit. a - Mazowiecki Kurator O światy w pozostałych przypadkach - kurator 
oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, bądź w przypadku braku 
stałego adresu wnioskodawcy w Polsce – kurator  właściwy ze względu na siedzibę 
uczelni. W przypadku PWSW w Przemyślu jest to: Podkarpacki Kurator O światy 
(Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, tel. 017 8671142). 
Postępowanie administracyjne należy przeprowadzić przed złożeniem dokumentów 
rekrutacyjnych. 

§5 
1. Wymagane dokumenty: 

a) wypełniony przez kandydata kwestionariusz osobowy, wydrukowany w systemie elek-
tronicznej rekrutacji dokonanej poprzez stronę  www.pwsw.pl  (w zakładce E-rekruta-
cja), 

b) świadectwo lub inny dokument uprawniający do podjęcia nauki w szkole wyższej* 
c) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia 

na wybranym kierunku, 
d) certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że  

przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie stu-
diów w języku polskim, 

e) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypad-
ków na okres kształcenia w Polsce, albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotne-
go lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Fun-
duszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia, 

f) 2 fotografie (format 37x52 mm), 
g) potwierdzona kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i numerem), 
h) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na stu-

dia. 
Wymagane jest tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski przez pol-

skiego tłumacza przysięgłego.  
 
 
 

 
 

 
* w przypadku, gdy przedłożony dokument budzi wątpliwości co do jego autentyczności, pracownik 

przyjmujący dokumenty ma prawo zażądać legalizacji lub apostille tego dokumentu. 
 


