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ZARZĄDZENIE Nr 136/12/2018 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 17 grudnia 2018 r. 
 
 

W sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia 
w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 323 i 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Pra-
wo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094) oraz obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457) zarządza się, co następuje: 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia 
stosując zasady i kryteria restytucyjne, o których mowa w art. 69, 70 ustawy Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce. 

Podejmowanie przez cudzoziemców kształcenia na studiach 

§ 2 

1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są wyniki egzaminu maturalnego lub 
egzaminu dojrzałości. Podstawę przyjęcia mogą również stanowić wyniki egzaminu ma-
turalnego lub egzaminu dojrzałości i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifi-
kacje w zawodzie. 

2. Na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim może być przyjęta osoba, 
która posiada: 
1) zalegalizowane lub opatrzone apostille: 

a) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach 
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepi-
sach ustawy o systemie oświaty, 

b) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawo-
dzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach ustawy  
o systemie oświaty, 

c) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego  
z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodo-
we w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach  
ustawy o systemie oświaty, 

d) świadectwo lub inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
o systemie oświaty, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej upraw-
nienie do ubiegania się o przyjęcie na studia, 

e) świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edu-
kacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie 
edukacji działa, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnie-
nie do ubiegania się o przyjęcie na studia na podstawie umów międzynarodowych, 
o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 

mailto:rektor@wsb.net.pl
http://www.wsb.net.pl/


WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 
z siedzibą w Poznaniu 

 2 

f) świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edu-
kacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie 
edukacji działa, oraz decyzję administracyjną, o której mowa w art. 93 ust. 3 usta-
wy o systemie oświaty, potwierdzającą w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do 
ubiegania się o przyjęcie na studia, 

g) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu doj-
rzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r., 

2) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) 
lub posiadanie prywatnego ubezpieczenia medycznego, 

3) dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu języka polskiego w jednostkach 
wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub posiadanie cer-
tyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Pol-
skiego jako Obcego, lub posiadanie świadectwa dojrzałości lub dyplomu szkoły wyż-
szej, wydanego na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji 
Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku certyfikatu istnieje możliwość potwier-
dzenia umiejętności językowych przez komisję do rozmów kwalifikacyjnych, 

4) dokument potwierdzający stan zdrowia np. zaświadczenie lekarskie, 
5) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Pol-

ski. 
3. Na studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim może być przyjęta osoba, która 

posiada: 
1) dyplom ukończenia studiów wydany: 

a) w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, 
zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, 

b) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) 
lub posiadanie prywatnego ubezpieczenia medycznego, 

c) dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu języka polskiego w jednost-
kach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub posia-
danie certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego, lub posiadanie świadectwa dojrzałości lub dyplo-
mu szkoły wyższej, wydanego na zakończenie kształcenia w języku polskim w sys-
temie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku certyfikatu istnieje 
możliwość potwierdzenia umiejętności językowych przez komisję do rozmów kwali-
fikacyjnych, 

d) dokument potwierdzający stan zdrowia np. zaświadczenie lekarskie, 
e) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium 

Polski. 
4. Świadectwa i dyplomy wydane w języku innym niż język polski kandydaci składają wraz  

z wykonanym przez tłumacza przysięgłego tłumaczeniem na język polski. 
5. Szczegółowe warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób 

jej przeprowadzenia określają odrębne przepisy. 
6. Studia w Uczelni są płatne. Wysokość czesnego, wpisowego i innych opłat oraz warunki, 

zasady i tryb ich regulowania określa Regulamin opłat za studia ustanowiony zarządze-
niem rektora. 

Przepisy końcowe 

§ 3 

Cudzoziemcy kształcący się na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
w ramach umów międzyuczelnianych studiują na zasadach określonych w tych umowach. 
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§ 4 

Cudzoziemcy są przyjmowani na studia podyplomowe lub inne formy kształcenia na warun-
kach i w trybie określonym w odpowiednich regulaminach, z uwzględnieniem przepisów ni-
niejszego zarządzenia. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

REKTOR 

 

dr Andrzej Zduniak 

 
Wykonano w 9 egz.: 
Egz. nr 1 – Biuro rektora - a/a 
Egz. nr 2 – Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 
Egz. nr 3 – Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 
Egz. nr 4 – Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju 
Egz. nr 5 – Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 
Egz. nr 6 – Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie 
Egz. nr 7 – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 
Egz. nr 8 – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
Egz. nr 9 – Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 

 


