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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 10/22 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 24 maja 2022 r. 
 

 
 

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA 

REKRUTACJI ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEPROWADZENIA 

na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym 

na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

w roku akademickim 2022/2023 

 

 
 

§ 1. 

1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na 

kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2022/2023, w tym 

rekrutacja elektroniczna, rozpoczyna się 1 czerwca 2022 roku i kończy 15 października 

2022 roku. 

2. Rekrutacja na pierwszy rok studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w roku 

akademickim 2022/2023 (w przypadku rozpoczęcia zajęć od semestru letniego), w tym 

rekrutacja elektroniczna, rozpoczyna się 1 grudnia 2022 roku i kończy 3 lutego 2023 

roku. 

3. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne ma 

charakter konkursowy. 

4. Rekrutacja może być prowadzona w kilku etapach, do wyczerpania liczby wolnych 

miejsc na kierunku studiów. 

5. Dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2022/2023, a których wynik 

egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony 

w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania na podstawie art. 44zzz ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rektor, na podstawie wniosku tych osób, 

uruchamia rekrutację uzupełniającą. 

6. Uprawnionymi do przystąpienia do rekrutacji są obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 

i cudzoziemcy spełniający warunki określone Uchwałą Nr 22/21 z dnia 25 maja 2021 r. 

w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 



2 

rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023”. 

7. Kandydat na studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające 

przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku 

studiów. 

8. Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania 

z komputera, która polega przede wszystkim na obsłudze: 

• przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox), 

• urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowania podania, 

• programowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego). 

9. Kandydat na studia powinien posiadać kompetencje cyfrowe w zakresie wykorzystania 

podstawowych narzędzi do komunikacji online, w szczególności pakietu MS Office 

oraz MS Teams, korzystania z poczty elektronicznej. 

10. Po rozpoczęciu kształcenia, Uczelnia zapewnia szkolenia w zakresie, o którym mowa 

w ust. 9 w ramach przedmiotu „Technologia informacyjna” lub szkoleń dedykowanych 

 

§ 2. 

1. W rekrutacji kandydat otrzymuje punkty za przedmioty z egzaminu maturalnego, 

egzaminu dojrzałości, Międzynarodowej Matury. 

2. Jako przedmiot kierunkowy na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne ustala się jeden 

z podanych w poniższej tabeli: 

 

Tabela 1 

 

3. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo 

wewnętrzne są punkty kwalifikacyjne przyznawane kandydatowi zgodnie z poniższą 

tabelą z egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, Międzynarodowej Matury. Pod 

uwagę brany jest jeden przedmiot, którego wynik jest najkorzystniejszy dla kandydata. 

Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny („nowa matura”) zarówno na poziomie 

podstawowym, jak i rozszerzonym w części pisemnej, pod uwagę brany jest poziom, 

z którego po przeliczeniu kandydat uzyska więcej punktów kwalifikacyjnych. 

 

Lp. Kierunek/specjalność Przedmiot 

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne język polski, historia, geografia, wiedza 

o społeczeństwie 



3 

 

Tabela 2 

 

4. Po każdym etapie rekrutacji następuje ogłoszenie wyników. 

 

§ 3. 

1. Ustalenia § 2 nie dotyczą laureatów oraz finalistów olimpiad, o których mowa 

w uchwale Nr 13/20 Senatu PUZ we Włocławku. 

2. Ustalenia § 2 nie dotyczą laureatów konkursów międzynarodowych oraz 

ogólnopolskich, o których mowa w uchwale Nr 21/21 Senatu PUZ we Włocławku. 

 

§4. 

1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego 

stopnia  na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w PUZ we Włocławku jest: 

1) dokonanie obowiązkowej elektronicznej rejestracji przez stronę internetową PUZ 

we Włocławku oraz 

2) złożenie w Biurze Rekrutacyjnym następujących dokumentów: 

a) formularz podania o przyjęcie na studia wg ustalonego wzoru; 

b) kopia oraz oryginał do poświadczenia kopii: 

• świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia 

o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, 

o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo, 

• świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za 

dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 

93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo, 

Egzamin 

dojrzałości 

„stara matura” 

(średnia ocen) 

Egzamin 

maturalny 

„nowa matura” 

poziom 

podstawowy 

(% punktów) 

Egzamin 

maturalny 

„nowa matura” 

poziom 

rozszerzony 

(% punktów) 

Międzynarodowa 

matura 

(punkty) 

Punkty 

kwalifikacyjne 

2,0-2,50  poniżej 30  1 10 

2,51-3,0 30-44 poniżej 30 2 20 

3,1-3,5 45-58 30-44 3 40 

3,51-4,0 59-72 45-58 4 60 

4,1-4,5 73-86 59-72 5 80 

4,51-5,0 87-100 73-86 6 90 

5,1-6,0  87-100 7 100 
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• świadectwa i innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 

1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo, 

• świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za 

dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie 

z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia albo, 

• świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu 

świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 

31 marca 2015 r.; 

c) jedna aktualna fotografia (podpisana imieniem i nazwiskiem), zgodna 

z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 

d) dowód dokonania opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na rachunek bankowy 

PUZ we Włocławku. 

2. W przypadku braku możliwości samodzielnego skorzystania przez kandydata 

z elektronicznej rejestracji przez stronę internetową PUZ we Włocławku, Uczelnia 

umożliwia skorzystanie z ogólnodostępnych komputerów znajdujących się na jej 

terenie, a także oferuje w tym zakresie pomoc ze strony pracownika Biura 

rekrutacyjnego odpowiedzialnego za proces rekrutacji kandydatów. 

3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia w PUZ we Włocławku zobowiązana jest do 

wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia. Opłata nie podlega 

zwrotowi. Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty, 

które nie ukończyły 25 lat oraz osoby posiadające orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności. 

 

§5. 

1. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. 

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie rekrutacji na podstawie: 

a) wyników egzaminu maturalnego, 

b) ocen z egzaminu dojrzałości, 

c) ocen Międzynarodowej Matury, 

2) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia. 
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§6. 

1. W ramach liczby miejsc ustalonej dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Komisja 

Rekrutacyjna dokonuje w pierwszej kolejności przyjęć kandydatów zwolnionych 

z rekrutacji na zasadach określonych w uchwale Nr 13/20 oraz w uchwale Nr 78/18 

Senatu PUZ we Włocławku, a następnie dokonuje przyjęć kandydatów według liczby 

uzyskanych punktów. 

2. W toku rekrutacji Komisja Rekrutacyjna ustala liczbę punktów uzyskanych przez 

poszczególnych kandydatów zgodnie z zasadami zawartymi w § 2. 

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne listę 

rankingową kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na pierwszy rok studiów 

w kolejności wynikającej z uzyskanych punktów, a następnie podejmuje decyzję 

o przyjęciu kandydatów. 

4. Jeśli liczba kandydatów jest większa od przewidywanej liczby miejsc, to pozytywny 

wynik rekrutacji nie jest równoznaczny z przyjęciem kandydata na studia. Komisja 

Rekrutacyjna sporządza listę rezerwową kandydatów na kierunek Bezpieczeństwo 

wewnętrzne. 

5. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z posiedzenia zatwierdzającego listę 

przyjętych kandydatów. Wyniki rekrutacji są jawne. 

6. Od negatywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora w terminie 

14 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania. 

 

§7. 

1. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia, kierunek 

Bezpieczeństwo wewnętrzne może być nieuruchomiony. Decyzję w tej sprawie 

podejmuje Rektor w drodze zarządzenia. 

2. Kandydat, który został przyjęty na nieuruchomiony kierunek w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1, może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek/specjalność 

z wyłączeniem rekrutacji. Decyzje w tych sprawach, podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 

 

§8. 

Rektor w drodze zarządzeń: 

1) określa szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz miejsce i termin składania 

dokumentów; 
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2) w uzasadnionych przypadkach określa szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz 

miejsce i termin składania dokumentów dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na 

studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów 

w roku akademickim 2022/2023, a których wynik egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy 

punktów lub odwołania na podstawie art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty; 

3) określa sposób postępowania kandydata w procesie rekrutacji, z uwzględnieniem 

sposobu dokonania elektronicznej rejestracji kandydatów; 

4) określa wzór podania o przyjęcie na studia pierwszego stopnia; 

5) podejmuje decyzję o nieuruchomieniu kierunku w przypadku nie zgłoszenia się 

odpowiedniej liczby kandydatów; 

6) ustala skład Komisji Rekrutacyjnej i wyznacza jego przewodniczącego; 

7) ustala skład Komisji ds. potwierdzania znajomości języka polskiego w celu 

możliwości odbywania studiów przez kandydata, dla którego język polski jest 

językiem obcym. 


