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 Uchwała nr 2/2018 

Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu  

z dnia 12.04.2018 roku 

w sprawie uchylenia Uchwały nr 29/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców i osób posiadających świadectwa 

dojrzałości oraz dyplomy zagraniczne uprawniające do podjęcia studiów w Wyższej Szkole 

Bankowej w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 

 

 

Na  podstawie art. 169 ust. 2 w zw. z art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U. z 2017 poz. 2183 t.j. z późn. zmianami) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 lit. l) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej 

w Toruniu, wpisanej do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą 

porządkową „148”, Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu uchwala, co następuje: 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

Niniejsza uchwała określa warunki i tryb rekrutacji cudzoziemców podejmujących studia wyższe i osób 

posiadających świadectwa dojrzałości oraz dyplomy zagraniczne, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu 

(zwana WSB) w roku akademickim 2018/2019. 

 

§2 

1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe w Wyższej Szkole Bankowej: 

1) na zasadach obowiązujących obywateli polskich – w przypadkach określonych w ustawie z dnia  

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 

2) na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich. 

2. O przyjęcie na studia i odbywanie ich na zasadach obowiązujących obywateli polskich może ubiegać się 

każdy cudzoziemiec, jeżeli: 

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. 

3. 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 
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podejmować i odbywać studia wyższe oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w 
badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności.   

4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 5 pkt a) i c,) 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 wyższe, studia doktoranckie oraz 
kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 
bez odpłatności.   

5. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2 oraz posiadający ważną Kartę Polaka mogą podejmować i 
odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których 
mowa w ust. 1, na podstawie: 

a) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 

b) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez WSB , na zasadach określonych w tych 

umowach; 

c) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra 

wskazanego w art. 33 ust. 2; 

d) decyzji rektora uczelni. 

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  

§3 

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia wyższe, którzy złożą następujące dokumenty rekrutacyjne: 

1) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Cudzoziemcy nie posiadający uprawnień do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej muszą złożyć odrębne oświadczenie deklarując bezzwłoczne ubieganie się o wizę  

po otrzymaniu od WSB zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie na studia; 

2) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym 

kierunku i formie kształcenia; 

3) 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.  

W przypadku braku tych dokumentów - Oświadczenie o przystąpieniu do NFZ (wymagane jest 

złożenie w Dziekanacie WSB kserokopii umowy wraz z kserokopią opłaconej pierwszej składki  

w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kształcenia); 

4) potwierdzoną kserokopię paszportu lub dowodu osobistego (jeżeli kandydat posiada); 

5) dokument poświadczający znajomość języka polskiego (jeżeli dotyczy): 

a) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania 

Znajomości Języka Polskiego jako obcego, lub 

b) dokument potwierdzający zakończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki 

w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa 

wyższego, lub 

c) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości 

języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim; potwierdzenie wydaje 

Dziekan właściwego wydziału; 

6) dokument poświadczający znajomość języka angielskiego (jeżeli dotyczy): 

a) międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie: B1  

w przypadku studiów pierwszego stopnia, na poziomie B2 w przypadku studiów drugiego 

stopnia, lub 
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b) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości 

języka angielskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku angielskim.  

7) w przypadku niepełnoletnich cudzoziemców oświadczenie rodzica - zgodę na podpisanie umowy 

o świadczeniu usług edukacyjnych; 

8) zaświadczenie o złożeniu wniosku o uznanie świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia 

wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty, 

zaświadczenie wniosku o nostryfikację – jeśli jest wymagane;  

9)  kopię dowodu wniesienia opłaty administracyjnej – jeśli jest wymagana; opłata administracyjna nie 

podlega zwrotowi. 

 

§4 

1. Z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich na studia pierwszego lub drugiego 

stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy: 

1) w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia – przedstawią zalegalizowane lub opatrzone 

apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się  

o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja 

wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu 

dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw 

maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej,  

za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia 

takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej – wymóg ten nie dotyczy cudzoziemców którzy uzyskali 

świadectwo dojrzałości w Polsce  lub zdali „Maturę Międzynarodową” , potwierdzoną dyplomem 

IB (International Baccalaureate) wydanym przez Organizację International Baccalaureate 

Organization w Genewie lub dyplomem EB (European Baccalaureate) wydawanym przez Szkoły 

Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu z dnia 21 czerwca 1994 o statusie 

Szkół Europejskich. Nostryfikacji (legalizacji) świadectw dokonuje Kurator Oświaty właściwy  

ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku 

takiego miejsca – Kurator Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz  

lub wykażą wymagane w WSB szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na danym kierunku; 

2) w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia: przedstawią zalegalizowany lub opatrzonym 

apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów 

drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny 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 został uznany,  

na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem 

ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia 

w Rzeczypospolitej Polskiej, wymóg ten  nie dotyczy cudzoziemców którzy uzyskali dyplom 

ukończenia studiów pierwszego stopnia w Polsce; 

2. W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą, podlegają uznaniu  

w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest obowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające 

równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia studiów 

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

przypadkach niezależnych od cudzoziemca - również w terminie późniejszym ustalonym przez rektora 

uczelni lub kierownika jednostki naukowej innej niż jednostka organizacyjna uczelni. 

§5 

1. Każdy dokument wydany w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski 

dokonanym przez tłumacza przysięgłego.  
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2. Wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji muszą być złożone w postaci czytelnych 

kserokopii, w przypadku dokumentów dwustronnych wymagane są kopie obustronne. Warunkiem 

przyjęcia kserokopii dokumentu jest przedłożenie do wglądu jego oryginału lub uwierzytelnionej 

notarialnie kopii; 

3. Cudzoziemcy zobowiązani są do złożenia innych dokumentów rekrutacyjnych (nie wymienionych  

w niniejszej uchwale), o których mowa w uchwale Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu  

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019. 

 

§6 
1. W przypadku przyjęcia na studia cudzoziemca na zasadach obowiązujących obywateli polskich decyzję 

o przyjęciu na studia pierwszego i drugiego stopnia podejmuje Dziekan właściwego Wydziału.  

2. W przypadku przyjęcia na studia cudzoziemca na zasadach innych od obowiązujących obywateli 

polskich decyzję wydaje Rektor. 

 

§7 

W sytuacji, gdy Cudzoziemiec nie ma możliwości uzyskania w swoim kraju zaświadczenia lekarskiego,  

o którym mowa w §3 pkt  2, wymagane jest osobiste oświadczenie Cudzoziemca o dobrym stanie zdrowia 

umożliwiającym podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów. Ponadto jest on zobowiązany  

do złożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza w Polsce w terminie nie później niż do ostatniego 

dnia rekrutacji danego roku akademickiego.  

 

§8 

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata następujących 

dokumentów: 

1) oficjalnej opinii z ministerstwa, któremu podlega szkolnictwo wyższe w danym kraju lub innej 

jednostki administracji państwowej o tym, że dyplom uzyskany za granicą uprawnia do podjęcia 

studiów w kraju jego wystawienia; 

2) poświadczenia zgodności dokumentu z miejscem jego wystawienia; 

3) kopii świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, na podstawie którego 

kandydat został przyjęty na studia zakończone wydaniem dyplomu uzyskanego za granicą,  

o uznanie którego się ubiega. 

 

OPŁATY ZA STUDIA DLA CUDZOZIEMCÓW 

 

§10 

1. Nauka w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu jest odpłatna. 

2. Warunki pobierania opłat związanych z obywaniem studiów określa umowa zawarta między Uczelnią 

a studentem lub osobą przyjętą na studia zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat, ich rodzaje i terminy określa umowa o świadczenie usług 

edukacyjnych oraz Regulamin opłat. 

 

 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

 

§ 11 

1. Warunkiem wpisania na listę studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Wyższej Szkoły 

Bankowej w Toruniu jest: 

a) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów;  

b) wydanie decyzji o przyjęciu cudzoziemca na studia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu;  
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c) podpisanie przez cudzoziemca z Uczelnią umowy o świadczeniu usług edukacyjnych na studia 

pierwszego lub drugiego stopnia; 

 

 

§ 12 
Cudzoziemcy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) przyjmowani są na dany kierunek studiów wyższych  

w ramach obowiązujących limitów przyjęć, zgodnie z uchwalonymi przez Senat WSB warunkami i trybem 

rekrutacji. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 13 

Niniejsza uchwała nie dotyczy rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe współfinansowane ze środków 

Unii Europejskiej. 

  

§ 14 

1. Szczegółowe warunki dotyczące podejmowania i kontynuowania nauki przez cudzoziemców 

uregulowane są w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r w sprawie przyjmowania  

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

oraz pracach rozwojowych oraz w innych obowiązujących przepisach. 

2. Zasady i warunki przebywania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tryb 

postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach określone zostały w ustawie z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach. 

 

§ 15 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 16 

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, tracą moc zapisy Uchwały z dnia 27 kwietnia 2017 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki głosowania: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujących się: 0 

 


