
1 
 

 
ZARZĄDZENIE NR 46/2018 

REKTORA  
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

z dnia 4 września 2018 r. 
 

w sprawie określenia zasad podejmowania studiów w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Koninie przez osoby niebędące obywatelami polskimi 

 
Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 2 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr 307/V/IV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie (ze zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2017 r. poz.2183 t.j. ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów 
i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1125) 

 
zarządza  się, co następuje: 

 
§ 1 

Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, mogą podejmować  
i odbywać w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, zwanej dalej „Uczelnią” 
studia oraz inne formy kształcenia. 
 

§ 2 
Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać  
w Uczelni studia oraz inne formy kształcenia: 

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia  na pobyt stały, 
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, 
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 
4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy  
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich  rodzin, jeżeli 
mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

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

6) 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 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543),  

7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy  
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej  
i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu. 
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§ 3 
Cudzoziemcy niewymienieni w § 2, z zastrzeżeniem § 5-7, mogą podejmować i odbywać  
w Uczelni kształcenie, na podstawie:  

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,  
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach 

określonych w tych umowach,  
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,  
4) decyzji rektora Uczelni. 

 
§ 4 

Cudzoziemcy, o których mowa w § 3, mogą podejmować i odbywać w Uczelni kształcenie: 
1) jako stypendyści strony polskiej, 
2) na zasadach odpłatności, 
3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, 
4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę, 
5) jako stypendyści Uczelni. 

 
§ 5 

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

2. Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 1 i 3 posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp 
do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia w Uczelni bez 
odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium 
specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. 

 
§ 6 

Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować w Uczelni studia oraz inne formy 
kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych  
w § 3 i 4. 

§ 7 
Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy  
o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe 
niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać 
studia oraz inne formy kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że 
osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w § 3 i 4. 
 

§ 8 
Za członków rodzin osób, o których mowa w § 2 pkt 4 i 8 oraz w § 7, uważa się osoby 
wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900). 
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§ 9 
Rektor Uczelni niezwłocznie wprowadza do systemu POL-on dane o: 

1) przyjęciu na studia cudzoziemców, o których mowa w § 3 pkt 2 i 4; 
2) niepodjęciu kształcenia przez cudzoziemców, o których mowa w § 3, lub skreśleniu 
ich z listy studentów, podając imię i nazwisko, datę urodzenia, adres stałego 
zamieszkania, informacje o posiadaniu Karty Polaka lub spełnieniu wymagań 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U.  
z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858). 

 
§ 10 

Ustala się wzór ankiety osobowej kandydata (cudzoziemca) na studia, stanowiący załącznik  
do niniejszego zarządzenia.   
 

§ 11 
Wysokość opłat za studia lub usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię określa odrębne 
zarządzenie Rektora.  
 

§ 12 
Traci moc zarządzenie Nr 88/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  
z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia zasad podejmowania studiów w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przez osoby niebędące obywatelami polskimi. 

 
§ 13 

Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia.  
 
 

§ 14 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
                                                                                                   
 
                                                                                                       REKTOR 
                  /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radca prawny 
/-/ K. Klapsa 
 


