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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr 22/21 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 25 maja 2021 r. 

wprowadzony Uchwałą Nr 12/22 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 24 maja 2022 r. 
 
 

 

Szczegółowe warunki rekrutacji dla kandydatów z Ukrainy, 

którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy 

w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, 

na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

w roku akademickim 2022/2023 
 

§ 1. 
 

Obywatele Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 583, ze zm.), zwani dalej „kandydatami z Ukrainy” aplikujący na studia 

pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, podlegają rekrutacji zgodnie 

z zasadami obowiązującymi obywateli polskich oraz zasadami obowiązującymi 

cudzoziemców, z zastrzeżeniem poniższych zapisów. 
 

§ 2. 
 

Kandydaci z Ukrainy zobowiązani są w procesie rekrutacji na studia do dostarczenia kserokopii 

strony z paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego przybycie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami 

wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od dnia 24 lutego 2022 r. (oryginał 

dokumentu do wglądu przy składaniu dokumentów na studia). 
 

§ 3. 
 

1. W przypadku, gdy kandydat z Ukrainy z przyczyn związanych z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium Ukrainy nie dysponuje następującymi dokumentami: 

1) świadectwem ukończenia szkoły średniej lub innym dokumentem uprawniającym 

do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z legalizacją lub opatrzonym apostille; 

2) dyplomem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na 

studia wraz z legalizacją lub opatrzonym apostille 

składa oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji uprawniających do podjęcia danych 

studiów oraz o okolicznościach uniemożliwiających złożenie powyższych 

dokumentów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przyjęcie na studia kandydata z Ukrainy nastąpi 

warunkowo. 

3. Brakujące dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Uczelni 

w terminie jedenastu miesięcy od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia, przy czym, nie 

później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia działań wojennych na 

terytorium Ukrainy. W uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin 

złożenia brakujących dokumentów. 

4. Brak dostarczenia dokumentów w terminie wskazanym w ust. 3 będzie skutkował utratą 

statusu studenta. 
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§ 4. 
 

W uzasadnionych przypadkach Rektor na pisemny wniosek kandydata z Ukrainy może wyrazić 

zgodę na przedstawienie dokumentów aplikacyjnych sporządzonych w tłumaczeniu zwykłym 

(oryginały dokumentów do wglądu przy składaniu dokumentów na studia). 
 

§ 5. 
 

Na kierunkach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagany jest język polski 

wobec kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią na Ukrainie, uwzględnia się zamiast oceny 

z języka polskiego, język ukraiński. 
 

§ 6. 
 

Kandydaci z Ukrainy, ubiegający się o przyjęcie na studia w PUZ we Włocławku, są zwolnieni 

z opłaty rekrutacyjnej na studia. 


