
 

 

Uchwała Nr 44/2015/2016 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie:  zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie 

przyjęcia nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie  

 

 

§ 1 

 

Działając w związku z art. 169 i 196 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 41 ust. 2 pkt 11 Statutu AWF w Warszawie 

i § 2 ust. 4 uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku, w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podejmowania 

i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1112), Senat AWF w Warszawie, po rozpoznaniu na posiedzeniu 

odbywającym się w dniu 21 czerwca 2016 roku wniosku Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, wprowadza 

następujące zmiany do Regulaminu Rekrutacji obowiązującego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia 

nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (z późn. 

zm.) i zwanego dalej „Regulaminem”: 

 

§ 6 Regulaminu uzyskuje brzmienie: 

 

„§ 6 

Zasady rekrutacji cudzoziemców 

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, którzy: 

1) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, 

stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie 

kształcenia, 

2) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych 

wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia 

niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia. 

2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w języku polskim, jeżeli: 

1) ukończą roczny kurs języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub 

2) posiadają certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka 

Polskiego jako Obcego, lub 

3) uzyskają potwierdzenie Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka 

polskiego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku. 

3. O przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się:  

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, 

tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, 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. poz. 1650); 

7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej 

i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.; 

9) posiadacze ważnej Karty Polaka. 

10) 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 na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do 

stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg 

4. Kandydaci, o których mowa w ust. 3 obowiązują procedury rekrutacyjne wymienione w § 3-5 

Regulaminu rekrutacji. 

5. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 3 mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na warunkach 

innych niż obowiązujące obywateli polskich, z pominięciem zasad rekrutacji.  

1) O przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie z pominięciem zasad 

rekrutacji mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy: 

a. legitymują się jednym z następujących 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.3)), 

b) świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

c) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję 

edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie 

edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do 

ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

d) świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się 

o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja 

wydająca świadectwo, uznanym – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za 

równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej; 

b. przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki 

na studiach – wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych; 

c. dokonają rejestracji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji kandydatów przez wpisanie 

wymaganych danych i ich akceptację; 

d. złożą kserokopię paszportu; 

e. złożą jedną kolorową fotografię kandydata, zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu 

dowodów osobistych; oraz jedną w wersji elektronicznej do Systemu Elektronicznej Rekrutacji 

(wymagania dotyczące zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej na stronie AWF); 

f. wniosą opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto kandydata podane przez System 

Elektronicznej Rekrutacji, 

g. wykażą wymagane w AWF Warszawa szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na 

kierunkach wymagających takich predyspozycji. 



 

2) Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, 

z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, jeżeli legitymują się 

decyzją administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą 

uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. 

3) O przyjęcie na studia drugiego stopnia z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących 

obywateli polskich mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy: 

a) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub 

opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do 

podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za 

równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, 

zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych 

uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania 

nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny 

z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za 

uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki 

na studiach – wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych; 

c) dokonają rejestracji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji kandydatów przez wpisanie 

wymaganych danych i ich akceptację; 

d) złożą kserokopię paszportu; 

e) złożą jedną kolorową fotografię kandydata, zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu 

dowodów osobistych; oraz jedną w wersji elektronicznej do Systemu Elektronicznej Rekrutacji 

(wymagania dotyczące zdjęć do elektronicznej legitymacji studenckiej na stronie AWF); 

f) wniosą opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto kandydata podane przez System 

Elektronicznej Rekrutacji. 

4) Na studia drugiego stopnia, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, 

a także na studia doktoranckie mogą być przyjmowani również cudzoziemcy: 

a) legitymujący się dyplomem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych za granicą, 

uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

b) o których mowa w art. 191a ust. 7a ustawy, posiadający potwierdzenie ukończenia studiów 

wyższych na określonym poziomie kształcenia. 

5) O przyjęcie na studia trzeciego stopnia mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy: 

a)  posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub 

inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem 

ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie 

z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych 

za granicą, chyba, że zostaną zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania 

nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny 

z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia 

w Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) złożą kserokopię paszportu; 

c) złożą jedną kolorową fotografię kandydata, zgodną z wymogami stosowanymi przy 

wydawaniu dowodów osobistych; oraz jedną w wersji elektronicznej do Systemu 

Elektronicznej Rekrutacji (wymagania dotyczące zdjęć do elektronicznej legitymacji 

studenckiej na stronie AWF); 

d) wniosą opłatę rekrutacyjną na indywidualne konto kandydata podane przez System 

Elektronicznej Rekrutacji. 

6. Wszystkie wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz 

z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 



 

7. W przypadku: 

1) świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty – cudzoziemiec przedstawia decyzję właściwego kuratora oświaty 

o uznaniu ich za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się 

o przyjęcie na studia wyższe, 

2) dyplomów i innych dokumentów ukończenia studiów wydanych za granicą, podlegających 

uznaniu w drodze nostryfikacji – cudzoziemiec przedstawia zaświadczenie stwierdzające 

równoważność z odpowiednim wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej dyplomem ukończenia 

studiów wyższych lub dyplomem doktorskim 

– w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych 

przypadkach niezależnych od cudzoziemca – również w terminie późniejszym ustalonym przez 

Rektora. 

8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do rekrutacji cudzoziemców na studia 

w AWF Warszawa stosuje się aktualne przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania 

przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach 

rozwojowych. W razie niezgodności zapisów niniejszego paragrafu z wskazanym wyżej 

rozporządzeniem pierwszeństwo zastosowania mają przepisy wskazanego wyżej rozporządzenia 

i ustawy.” 

 
§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały Nr 54/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rekrutacji w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz jej załącznika pozostają bez zmian. 

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany wprowadzane niniejszą uchwałą 

wchodzą w życie wraz z rozpoczęciem rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.  

3. Zobowiązuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do poinformowania kandydatów na studia w AWF 

Warszawa o treści zmienionego niniejszą uchwałą § 6 Regulaminu i wynikających z ww. zmiany 

konsekwencjach. 

 

 

 

               PRZEWODNICZĄCY 

    Senatu AWF w Warszawie 

 

 

 

                                                                                     Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

      

 

 


