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Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa we Włocławku 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
we Włocławku została utworzona na mocy 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 
września 2001 r. Jest nowoczesną szkołą 
wyższą, w której 
na studiach licen-
cjackich i inży-
nierskich studiuje 
2 tysiące studen-
tów. Włocławska 
PWSZ jako uczel-
nia państwowa, 
podległa bez-
pośrednio Mini-
sterstwu Nauki i 
Szkolnictwa Wyż-
szego,  gwarantu-
je wysoki poziom 
kształcenia. Misją 
wyższej uczelni 
zawodowej jest 
kształcenie wy-
soko wykwalifi-
kowanych kadr tj. 
kształcenie specjalistów według nowocze-
snych standardów, w dziedzinach o zaawan-
sowanych technologiach oraz kierunkach 
ściśle powiązanych z gospodarką regionu  
i kraju zgodnie z potrzebami rozwijającej się 
gospodarki kraju oraz Europy. Celem uczelni 
jest stworzenie w regionie silnego ośrodka 
edukacyjnego zajmującego się transferem 
wiedzy do praktyki i kreowaniem rozwo-
ju regionalnego i lokalnego. Uczelnia pełni 
również rolę kulturotwórczą, animatora 
przedsiębiorczości i działalności społecznej. 
Uczelnia realizuje swoją misję poprzez wła-
ściwą organizację studiów, optymalizację 
programów kształcenia, dobór nauczycieli 
o wysokich kwalifikacjach merytorycznych 
oraz zapewnienie korzystnych warunków 
do studiowania.

Higher Vocational State 
School in Włocławek

Higher Vocational State School in Włocławek 
was established with force of the ordinance 
of the Council of Ministers of 20 September 
2001. It is a modern institution of higher 

education which 
hosts two thou-
sand students 
on Bachelor and 
Engineer studies. 
Higher Vocation-
al State School  
in Włocławek  
is a state-owned 
institution, di-
rectly supervised 
by the Ministry 
of Science and 
Higher Education, 
is distinguished 
by high stan-
dards of teach-
ing. The mission  
of a higher voca-
tional school 

is to train highly-qualified staff, i.e. training 
of specialists according to modern stan-
dards in areas of advanced technologies 
and the directions which are closely related 
to the economy of the region and the coun-
try to meet the needs of growing econ-
omy of the country and Europe. Our aim 
 is to create a strong regional educational 
center dealing with the transfer of knowl-
edge into practice and facilitating regional 
and local development. The university also 
serves as a culture- maker of entrepreneur-
ship and social activities. The university 
pursues its mission through proper organi-
zation of studies, optimization of training 
programmes, selection of highly qualified 
teachers providing the students with favor-
able conditions for studying.

3



W W W . P W S Z . W L O C L A W E K . P L

Kierunki kształcenia, specjalności  
i specjalizacje

KIERUNEK: FILOLOGIA  -  studia stacjonar-
ne (dzienne)
Specjalność: Filologia angielska
Specjalizacja: Tłumaczeniowa
Specjalizacja: Język angielski w turystyce 
 i biznesie

Specjalność: Filologia germańska
Specjalizacja: Język niemiecki w turystyce 
 i biznesie
Specjalność: Filologia germańska
Specjalizacja: Język niemiecki w turystyce  
i biznesie (nauka języka od  podstaw) 

Specjalność: Języki specjalistyczne 
Specjalizacja: Język angielski z językiem 
niemieckim
Specjalizacja: Język angielski z językiem 
rosyjskim

KIERUNEK:  ZARZĄDZANIE -  studia stacjo-
narne i niestacjonarne (dzienne i zaoczne)
Specjalność: Zarządzanie małym i średnim 
przedsiębiorstwem
Specjalność: Zarządzanie finansami przed-
siębiorstw 
Specjalność: Zarządzanie marketingowe 
Specjalność: Zarządzanie w turystyce 
 i agrobiznesie 
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami 
i nieruchomościami 
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzki-
mi

KIERUNEK:  ADMINISTRACJA  -  studia 
stacjonarne i niestacjonarne (dzienne  
i zaoczne)
Specjalność: Administracja samorządowa
Specjalność: Administracja bezpieczeństwa 
publicznego
Specjalność: Administracja skarbowa 
Specjalność: Administracja publiczna, 

Faculties, Specialties and Speciali-
zation

FACULTY: PHILOLOGY  -  full-time studies
Specialty: English Philology
Specialization: Translation
Specialization: English in tourism and busi-
ness

Specialty: German Philology
Specialization: German in tourism and 
business

Specialty: German Philology
Specialization: German in tourism and busi-
ness (learning the language from scratch) 

Specialty:  Specialized Languages 
Specialization: English with German
Specialization: English with Russian

FACULTY:  MANAGEMENT-  full-time and 
part-time studies
Specialty: Small and medium Enterprise 
Management
Specialty: Corporate Finance Management
Specialty: Marketing Management
Specialty: Management in Tourism and 
Agribusiness
Specialty: Investment and Property Man-
agement
Specialty: Human Resources Management

FACULTY:  ADMINISTRATION  -  full-time 
and part-time studies
Specialty: Local Government Administra-
tion
Specialty: Public Safety Administration
Specialty: Treasury Administration
Specialty: Public Administration
Specialty: Postal (part-time studies)
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Specjalizacja: pocztowa (studia niestacjo-
narne)

KIERUNEK: INFORMATYKA  -  studia stacjo-
narne i niestacjonarne (dzienne i zaoczne)
Specjalność: Systemy informatyczne i bazy 
danych  
Specjalność: Grafika komputerowa i aplika-
cje internetowe  
Specjalność: Sieci komputerowe i teleko-
munikacja

KIERUNEK: PEDAGOGIKA -  studia stacjo-
narne i niestacjonarne (dzienne i zaoczne)
Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna  
i przedszkolna z kształceniem integracyj-
nym
Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna 
 i przedszkolna z językiem angielskim/nie-
mieckim
Specjalność: Edukacja obronna i bezpie-
czeństwo publiczne
Specjalność: Edukacja medialna
Specjalność: Pedagogika rewalidacyjna  
z wczesnym wspomaganiem rozwoju
Specjalność: Animacja kultury z arteterapią
Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna  
z elementami profilaktyki i opieki
Specjalność: Poradnictwo zawodowe  
i doradztwo personalne

Studia podyplomowe oraz kursy 
dokształcające

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia 
uczelni wyższej można w PWSZ we Wło-
cławku poszerzać lub zdobyć nowe kwalifi-
kacje wybierając z szerokiej gamy studiów 
podyplomowych oraz kursów dokształcają-
cych

I. Kierunki studiów podyplomowych  

w PWSZ we Włocławku 

Administracja publiczna

FACULTY: COMPUTER SCIENCE  -  full-time 
and part-time studies
Specialty: IT systems and Databases  
Specialty: Computer Graphics and Internet 
Applications
Specjalty: Computer Networks and Tele-
communication

FACULTY: PEDAGOGICS -  full-time and 
part-time studies
Specialty: Early and pre-school Education 
with Integrated Teaching
Specialty: Early and pre-school Education 
with English/German
Specialty: Defense Education and Public 
Safety 
Specialty: Media Education
Specialty: Rehabilitation Pedagogy with 
Early Development Support
Specialty: Cultural Management with Art 
Therapy
Specialty: Re-socialization pedagogy with 
elements of prophylactic and care
Specialty: Professional Counselling and 
Personnel Consultancy

Post-graduate studies and supple-
mentary courses

After completing the course  
of studiem at Higher Vocational State Scho-
ol in Włocławek, one can obtain further 
qualifications and training choosing from 
 a variety of post-graduate studies or sup-
plementary courses:

I. Post-graduate studies offer at Higher 
Vocational State School in Włocławek: 

Public Administration
Occupational Health and Safety

4



W W W . P W S Z . W L O C L A W E K . P L

 Bezpieczeństwo i higiena pracy
 Bezpieczeństwo międzynarodowe 
 i we wnętrzne
 Business English
 Edukacja dla bezpieczeństwa
 Etyka
 Logopedia szkolna
 Negocjacje i mediacje
 Pedagogika przedszkolna z terapią zabu-
rzeń rozwojowych
 Podatki i prawo podatkowe
 Poradnictwo zawodowe dla nauczycieli
 Prawo i finanse w jednostkach samorządu 
terytorialnego
 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 Przygotowanie pedagogiczne
 Rachunkowość i finanse dla nauczycieli
 Rachunkowość i finanse
 Zarządzanie przedsiębiorstwem
 Zarządzanie w administracji publicznej 
 i sferze usług społecznych
 Zarządzanie zasobami ludzkimi
 Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
 Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna  
z terapią pedagogiczną

II. Kursy dokształcające w PWSZ we Wło-
cławku 

1. Przygotowanie pedagogiczne (kurs do-
kształcający dla studentów, którego pro-
gram realizowany jest w ciągu czterech 
semestrów)

2. Nowe technologie oraz narzędzia  
w nauczaniu języka angielskiego (kurs 
dokształcający, którego program jest 
realizowany w ciągu dwóch semestrów)

3. Praktyczny kurs języka niemieckiego dla 
opiekunów dzieci i osób starszych,

4. Specjalistyczne kursy językowe,

III. Kursy języka polskiego dla studentów  
cudzoziemców

1. Uczelnia organizuje we wrześniu 2 - ty-

International and National Safety
Business English
 Education for Safety
 Ethics
 Speech Therapy at School
 Negotiation and Mediation
 Pre-school pedagogy with developmental 
disorders therapy 
 Taxes and Tax laws
 Career counselling for teachers
Law and finance at local government units 
 Labour and Social Insurance Law
 Professional Preparation of Teachers
 Accounting and Finance for Teachers
 Accounting and Finance
 Enterprise Management
 Public Administration and Social Services 
Management
 Human Resources Management
 Integrated Early Education
Integrated Early Education with Pedagogic 
Therapy

II.  Professional training courses at Higher 
Vocational State School in Włocławek 

1. Pedagogical course (a four-semester 
professional course for students)

2. New technologies and tools in English 
language teaching (a further training 
course which lasts 2 semesters)

3. Practical course in German language for 
caregivers of children and the elderly

4. Specialized language courses

III. Courses in Polish language for foreign 
students

1. In September, the School organizes  
a two-week camp which offers elements 
of Polish language for foreign students 
admitted to Higher Vocational State 
School in Włocławek.

2. During the academic year, the School 
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godniowy obóz integracyjny z elementa-
mi nauki języka polskiego dla studentów  
cudzoziemców, którzy podejmują studia 
we włocławskiej PWSZ,

2. Uczelnia organizuje w czasie roku aka-
demickiego zajęcia z języka polskiego 
zgodnie z zapotrzebowaniem studen-
tów cudzoziemców

 
Kadra akademicka

PWSZ zatrudnia 148 pracowników nauko-
wo - dydaktycznych oraz 56 pracowników 
administracyjnych. Samodzielni pracowni-
cy naukowi wywodzą się z dużych ośrod-
ków akademickich: Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódz-
kiego, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Poli-
techniki Łódzkiej. Mając na uwadze ścisłe 
powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką 
życia gospodarczego uczelnia zatrudnia do 
prowadzenia zajęć praktycznych na stu-
diach inżynierskich wysoko wykwalifikowa-
nych pracowników z renomowanych firm 
regionu.

 Współpraca międzynarodowa

Włocławska PWSZ współpracuje  z In-
stytutem Słowianoznawstwa w Równym  
Uniwersytetu Słowiańskiego w Kijowie na 
Ukrainie na mocy umowy o współpracy za-
wartej 23 kwietnia 2008 r we Włocławku. 
W ramach tej współpracy uczelnia rokrocz-
nie organizuje kursy kultury i języka pol-
skiego dla studentów ukraińskich (tylko dla 
studentów z Ukrainy).

Włocławska PWSZ uczestniczy w Programie 
Erasmus, w ramach którego współpracując 
z 27 uczelniami zagranicznymi, prowadzi 
wymianę studentów, nauczycieli akademic-
kich i pracowników administracyjnych. Part-
nerami PWSZ we Włocławku są:
1. GEA College of Enterpreneurship – 

also provides foreign students with 
classes in Polish language on their  
request.

 

Academic Staff

Higher Vocational State School  
in Włocławek employs 148 academic staff 
and 56 administration workers. Indepen-
dent academic workers come from large 
academic centres including: Nicolaus Co-
pernicus University in Toruń,  University  
of Lodz, University of Gdansk and Techni-
cal University of Lodz. Emphasizing the im-

portance of combining theoretical knowl-
edge with practical side of economic life, 
the School employs  highly qualified staff 
of successful companies from the region 
to run the  practical classes at engineer 
courses.
 
International cooperation

Higher Vocational State School  
in Włocławek  cooperates with the Rivno 
Institute of Slavonic Studies of the Kiev Sla-
vonic University in Ukraine in accordance 
with the cooperation agreement signed 
on 23 April 2008 in Włocławek. According  
to the agrement, the School organizes an-
nual courses of Polish language and culture 
for Ukrainian students. (only for students 
from Ukraine).

Higher Vocational State School in Włocławek 
as a participant of the Erasmus Programme. 
Its academic staff and administration work-
ers as well as students take part in the ex-
change with 27 partner universities abroad. 
Partner universities include:
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Słowenia, Ljubljana 
www.gea-college.si 
2. Panevezys College – 
Litwa, Poniewież
www.panko.lt
3. Latvijas Kulturas Aka-
demija – Łotwa, Ryga
www.lka.edu.lv
4. Afyon Kocatepe Uni-
versity – Turcja, Afyon
www.aku.edu.tr
5. Kafkas Unversitesi – 
Turcja, Kars
www.kafkas.edu.tr
6. The Paisii Hilendarski University of 
Plovdiv – Bułgaria, 
Plovdiv 
www.uni-plovdiv.bg
7. West Lithuania 
Business College - 
Litwa, Kłajpeda
www.vlvk.lt
8. Budapest College 
of Communication 
and Business - 
Węgry Budapeszt
www.bkf.hu
9. Żilinska Univerzita - Słowacja, Żylina
www.uniza.sk
10. ISLA Universe - Portugalia, Gaia
www.gaia.unisla.pt
11. Universitatea de Vest “Vasile Goldis” - 
Rumunia, Arad
www.uvvg.ro
12. IPAM - Portugalski Instytut Marketingu 
i Administracji - Portugalia, Porto
www.ipam.pt

1. GEA College of Enterpreneurship - Slove-
nia, Ljubljana 

www.gea-college.si 
2. Panevezys College - 
Lithuania, Panevezys 
www.panko.lt 
3. Latvijas Kulturas 
Akademija - Latvia, 
Riga 
www.lka.edu.lv 
4. Afyon Kocatepe Uni-
versity - Turkey, Afyon 
www.aku.edu.tr 

5. Kafkas Unversitesi - Turkey, Kars 
www.kafkas.edu.tr 

6. The Paisii Hilendarski 
University of Plovdiv - 
Bulgaria, Plovdiv 
www.uni-plovdiv.bg 
7. West Lithuania Busi-
ness College - Lithuania, 
Klaipeda 
www.vlvk.lt 
8. Budapest College  
of Communication and 
Business – Hungary,  

Budapest 
www.bkf.hu 
9. Žilinska Univerzita - Slovakia, Zilina 
www.uniza.sk 
10. ISLA Universe - Portugal, Gaia 
www.gaia.unisla.pt 
11. Universitatea de Vest “Vasile Goldis” - 
Romania, Arad 
www.uvvg.ro 
12. IPAM - Portuguese Institute of Market-
ing and Administration - Portugal, Porto 
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13. Istanbul University - Turcja, Istambuł
www.istanbul.edu.tr
14. Ataturk University - Turcja, Erzurum
www.atauni.edu.tr
15. American College - Cypr, Nikozja
www.ac.ac.cy
16. ISCET University -  Portugalia, Porto
www.iscet.pt
17. ECE College - Francja, Bordeaux
www.ece-france.com
18. Akademia Biznesu - Czechy, Valasske 
Mezirici
www.oavm.cz
19. ISG University - Portugalia, Lisbona
www.isg.pt
20. IT University of Copenhagen - Dania, 
Kopenhaga
www.itu.dk
21. Haute Ecole Robet Schuman - Belgia, 
Arlon
www.hers.be
22. Universidad de La Laguna - Hiszpania, 
Wyspy Kanaryjskie, Teneryfa, La Laguna
www.ull.es
23. University of Huelva - Hiszpania, Huelva
www.uhu.es
24. University of the Azores - Portugalia, 
Wyspy Azorskie, Ponta Delgada
www.uac.pt
25. Karabuk University - Turcja, Karabuk
www.karabuk.edu.tr
26. The University College of Ekonomics  
and Culture - Łotwa
www.eka.edu.lv
27. The University of La Coruna -  Hiszpania 
www.udc.es

Baza dydaktyczna 

Uczelnia posiada trzy zespoły nowocze-
snych budynków dydaktycznych o po-
wierzchni blisko 11 tys.m2. Wszystkie bu-
dynki są dostosowane do potrzeb osób  
z niepełnosprawnością, są wyposażone  
w urządzenia multimedialne, szerokopa-

www.ipam.pt 
13. Istanbul University - Turkey, Istanbul 
www.istanbul.edu.tr 
14. Ataturk University - Turkey, Erzurum 
www.atauni.edu.tr 
15. American College - Cyprus, Nicosia 
www.ac.ac.cy 
16. ISCET University - Portugal, Porto 
www.iscet.pt 
17. ECE College - France, Bordeaux 
www.ece-france.com 
18. Business Academy - Czech Republic, 
Valasske Mezirici 
www.oavm.cz 
19. ISG University - Portugal, Lisbon 
www.isg.pt 
20. IT University of Copenhagen - Den-
mark, Copenhagen 
www.itu.dk 
21. Haute Ecole Robet Schuman - Belgium, 
Arlon 
www.hers.be 
22. Universidad de La Laguna - Spain, Ca-
nary Islands, Tenerife, La Laguna 
www.ull.es 
23. University of Huelva - Spain, Huelva 
www.uhu.es 
24. University of the Azores - Portugal, 
Azores Islands, Ponta Delgada 
www.uac.pt 
25. Karabuk University - Turkey, Karabuk 
www.karabuk.edu.tr 
26. The University College of Ekonomics  
and Culture - Latvia
www.eka.edu.lv
27. The University of La Coruna -  Spain
www.udc.es

Didactic base 

The School owns three sets of modern di-
dactic buildings of total area of 11 thousand 
square meters.  All these buildings are de-
signed to meet the needs of disabled stu-
dents and are equipped with multimedia 

8



W W W . P W S Z . W L O C L A W E K . P L

smową sieć informacyjną oraz komputery  
z dostępem do sieci.

Zespół budynków przy ul. 3 Maja 17

Rektorat

2 sale dydaktyczne, 
 2 sale seminaryjne, 
28 pokoi administra-
cji, sala senatu

Budynek dydaktyczny:

4 sale wykładowe,  
2 sale komputerowe, 
1 pokój dydaktyczny, aula dla 130 osób

Budynek dydaktyczny przy  
ul. Mechaników 3

2 sale komputerowe, 
biblioteka, 25 po-
mieszczeń administra-
cyjnych, 20 pomiesz-
czeń dydaktycznych, 
 2 laboratoria języ-
kowe, 5 sal wyposa-
żonych w urządzenia 
multimedialne, 2 aule dla 100 osób każda, 
1 pomieszczenie do zajęć z rytmiki

Zespół budynków przy ul. Obrońców Wisły 
1920 r.

 Dom Studenta

PWSZ dysponuje 
Domem Studenta,  
w którym znajdują się 
32 pokoje dwuoso-
bowe wyposażone  

equipment and broadband computer net-
work together with computers with Inter-
net access.

Complex of buildings at 3 Maja 17 Street

Rectorate building

2 classrooms, 2 seminar 
rooms, 28 administrative 
facilities, Senate Hall

Didactic building:

4 lecture halls, 2 computer 
rooms, 1 didactic facility, an 

auditorium holding up to 130 people

Didactic building at  Mechaników 3 Street

2 computer rooms, a library, 
25 administrative facilities, 
20 lecture rooms, 2 language 
laboratories, 5 classrooms 
equipped with multimedia 
equipment, 2 auditoriums 
for 100 people each, 1 room 
where rhythmic classes take 
place

Complex of buildings at Obrońców Wisły 
1920 r. Street

Dormitory

Higher Vocational State 
School in Włocławek owns 
a Dormitory in which the-
re are 32 double rooms 
equipped with a sanitary 
unit and a shower. Each 
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w węzeł sanitarny i prysznic. W każdym 
pokoju jest dostęp do  bezpłatnego Inter-
netu. W Domu Studenta  znajduje się także 
pokój samorządu studenckiego; siłownia 
wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt 
 do treningu siłowego; 2 sale sportowe - 
fitness z nagłośnieniem; duża  sala gimna-
styczna; sauna; bar; sala telewizyjna; oraz 
pokój do cichej nauki. 

Budynek dydaktyczny

Laboratorium fizyki, 
laboratorium elektroniki 
i miernictwa, 5 sal wy-
kładowych, salka konfe-
rencyjna, 2 sale kompu-
terowe wyposażone w 
sprzęt wysoko zaawan-
sowany technologicznie, sala audytoryjna

Biblioteka 

Biblioteka PWSZ jest członkiem Konsorcjum 
Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-
-Pomorskiego. Oferuje swoim czytelnikom 
stale uzupełniany księgozbiór liczący 32 tys. 
woluminów, a w nim: podręczniki i literatu-
rę odpowiadającą kierunkom kształcenia, 
słowniki, encyklopedie, monografie, kom-

pendia wiedzy, prasę. W 
bibliotece studenci mają 
dostęp do bezpłatnego 
Internetu, mogą korzy-
stać z księgozbioru po-
przez katalog on - line, 
mogą też przejść prze-
szkolenie biblioteczne 
on - line. Biblioteka nad-
zoruje proces digitaliza-
cji ważnych publikacji PWSZ w Kujawsko-
-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. 

room has access to the Internet which  
is free of charge. The Dormitory also houses  
a Student Council room; a gym with state-
of-the-art equipment; 2 sports halls;   
a large gym; a bar; tv room; a study room. 

Didactic building

A physics lab, an electron-
ics and measurement lab, 
5 lecture halls, a confer-
ence room, 2 computer 
rooms with technological-
ly advanced equipment, 
an auditorium.

Library

The Library is a member of the Consor-
tium of Scientific Libraries of the Kujavian-
Pomeranian Region.  The collection con-
sisting of 32 thousand volumes includes: 
course books and a collection of literature 
relevant to the fields of study, dictionaries, 
encyclopedias, monographs, compendiums 

of knowledge as well as 
a range of journals. The 
Library also provides 
students with free Inter-
net access and who can 
browse through the cat-
alogue online. The stu-
dents can also undertake 
a library training on-line. 
The Library also supervis-

es the process of digitization of the School’s 
important publications in Kujawsko-Pomor-
ska Digital Library. 
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Projekty Unijne 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
we Włocławku dzięki jasno sprecyzowa-
nym celom i umiejętnościom aplikowania 
pozyskała z funduszy europejskich około  
8 mln. zł.  Z pozyskanych środków roz- 
budowała i kompleksowo zmodernizo-
wała  bazę lokalową, wzmocniła  po-
tencjał dydaktyczny uczelni oraz przy-
gotowała program modelowych stu-
denckich praktyk zawodowych. Aktu-
alnie uczelnia realizuje dwa projekty  
i składa aplikację, w tym m.in. na komplek-
sową informatyzację uczelni oraz kształce-
nie na odległość (e-learning) o następne 
środki unijne w ramach  POKL (Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki).

Eko PWSZ

Włocławska PWSZ aspiruje do miana Uczel-
ni ekologicznej, czyli takiej, która propagu-
je zdrowy tryb życia i aktywnie uczestniczy  
we wszystkich przedsięwzięciach mających 
na celu ochronę środowiska. 
•	 uczelnia prowadzi na swoim terenie 

segregację odpadów we współpracy  
z  Miejskim Przedsiębiorstwem Gospo-
darki Komunalnej „Saniko”.

•	 studenci mogą 
przemieszczać się 
pomiędzy budynka-
mi dydaktycznymi 
uczelni na rowerach 
w y p o ż y c z o n y c h  
z uczelnianej bazy 
rowerowej, mogą 
także wypożyczać je 
do celów turystycz-
nych.

•	 uczelnia organizuje corocznie dwa stu-
denckie happeningi z okazji „Dnia Zie-
mi” i „Międzynarodowego Dnia bez Sa-
mochodu”.

EU Projects

Higher Vocational State School  
in Włocławek thanks to its clearly stated 
aims and application skills has managed  
to get about 8 million PLN of European 
funds. With these means it has developed 
and modernized its base, strengthened 
its didactic potential and prepared a pro-
gramme of student professional training. 
At present, the School 
is running two proj-
ects and is applying for 
additional European 
funds (POKL) for  digi-
tization of its base and 
for distance learning (e-
learning).

Eco school

Higher Vocational State School  
in Włocławek wants to become an Eco 
School, the one which promotes a healthy 
lifestyle and actively participates in numer-
ous aimed at environment protection. 
•	 in colloboration with  Miejskie Przedsię-

biorstwo Gospodarki Komunalnej „Sani-
ko” the School practices waste segrega-
tion on its premises

•	 students can 
travel from one build-
ing to another borrow-

ing bicycles from the 
School’s base. These bi-
cycles can also be used 
for private purposes.
•	 the School  
organizes two annual 
events “Earth Day” and 
“International Car Free 

Day”
•	 the students are also responsible  

for organizing many initiatives aimed  
at environment protection which  
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studenci są inicjatorami wielu przedsię-
wzięć wspierających ochronę środowiska 
naturalnego m.in. zbiórki suchej karmy dla 
zwierząt ze schronisk oraz zbiórki odpadów 
elektrotechnicznych.

Życie studenckie 

Samorząd Studencki reprezentuje wszyst-
kich studentów PWSZ we Włocławku. 
Jako oficjalna struktura dba o sprawy stu-
denckie. Spełnia rolę mediatora pomiędzy 
studentami a władzami 
Uczelni. Ma wpływ na 
bieżące sprawy dotyczące 
jej rozwoju. Uczestniczy 
w obradach senatu uczel-
ni a także we wszystkich 
komisjach pracujących 
na uczelni. Samorząd 
Studencki dba o urozma-
icenie przebiegu studiów, 
pomaga studentom w 
integracji grupowej i 
ogólnouczelnianej or-
ganizując wiele  imprez, 
takich jak wampiriady, 
konkursy, akcje chary-
tatywne, bale, imprezy  
klubowe.
Studenci co roku  
w maju organizują świę-
to młodości tzw. Juwe-
nalia. Rozpoczynają je 
wielką paradą, która 
przemieszcza się ulica-
mi aż do ratusza. Tutaj 
z rąk prezydenta odbie-
rają symboliczny klucz 
do bram miasta. Od tej 
pory jest ono we wła-
daniu braci studenc-
kiej. Program juwena-
liów obfituje w wiele 
ciekawych imprez: koncertów, konkursów 

include: collecting food for animals from 
kennels and electric waste collection.

Students’ life 

Student Council is a representative body 
for All students of Higher Vocational State 
School in Włocławek. Its aim is to care 
about students’ matters. It mediates be-
tween the students and the School’s au-
thorities. It also plays an important role  
in the development of the School. Its mem-

bers take part is the 
Senate’s meetings  
as well as all the other 
important meetings 
regarding the School. 
Student Council also 
tries to make the 
studies more interest-
ing and entertaining 
for the students, helps 
them to get to know 

one another by orga-
nizing such events like  
voluntary blood dona-
tion (“Wampiriada”), 
competitions, charity 
events, balls or club 
parties. 
Every year in May,  
the students organize  
a student carnival the 
so called “Juwenalia”.  
It opens with a march 

along the streets of the 
city end finishes at the 
Town Hall where the 
students are given the 
key to the city’s gates 
by the President. The 
programme of the cel-
ebration includes many 
interesting events like 

concerts, competitions and disco parties. 
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zawodów sportowych, dyskotek. 
Klub Uczelniany AZS PWSZ

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
we Włocławku funkcjonuje Klub Uczelniany 
Akademickiego Związku Sportowego, któ-
rego celem jest kształtowanie właściwych 
postaw studentów wobec kultury fizycznej, 
rekreacji i sportu czyli zwiększe-
nie zainteresowania studentów 
aktywnymi formami wypoczyn-
ku i zajęciami sportowo - rekre-
acyjnymi ukierunkowanymi na 
rozwój i udoskonalanie własnych 
umiejętności. 

W klubie Uczelnianym AZS PWSZ 
działają sekcje sportowe:

Sekcja futsalu, 
Sekcja koszykówki mężczyzn, 
Sekcja piłki siatkowej kobiet, 
Sekcja piłki siatkowej mężczyzn,
Sekcja tenisa stołowego kobiet i mężczyzn
Sekcja taneczna

W uczelni prowadzone są zajęcia  aerobiku 
z elementami tańca dyskotekowego i step. 
Studenci również rozwijają swoją kondy-
cję w uczelnianej siłowni, grają w bilard, 
uczestniczą w zawodach duathlonu i tria-
thlonu.

AZS PWSZ School Club 

At Higher Vocational State School  
in Włocławek there is a Students’ Sport As-
sociation, the aim of which is to promote 
the importance of fitness and physical edu-

c a t i o n 
a m o n g 
the stu-
d e n t s 
and en-
tourage 
them to 
take up 
s p o r t s 
or other 
forms of 

active entertainment which help to devel-
op different skills.  

The Club runs different sports sections: 
Futsal section, 

Men’s basketball section,  
Women’s volleyball section,  
Men’s volleyball section, 
Table tennis section for men and women-
Dance section

The School also runs aerobics classes with 
elements of disco dance and step. 
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W ramach zajęć z wychowania fizycz-
nego studenci mają do wyboru na-
stępujące zajęcia: basen, piłka siatko-
wa kobiet i mężczyzn, rower i rekre-
acja ruchowa, futsal, siłownia kobiet  
i mężczyzn, aerobic, aerobic z elementami 
tańca, piłka koszykowa kobiet i mężczyzn.  

Praktyki zawodowe

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Za-
wodowej we Włocławku obejmują zgodnie 
z obowiązującymi standardami kształcenia 
praktyki zawodowe. Praktyka zawodowa 
jest integralną częścią procesu kształcenia 
studentów. Charakter, organizacja i prze-
bieg praktyki jest różnorodny w zależności 
od kierunków studiów, specjalności i spe-
cjalizacji. 

Na kierunku pedagogika w trakcie 
praktyk zapewnia się następujące formy 
aktywności: wizyty w szkołach, placówkach 
edukacji przedszkolnej, szkołach i przed-
szkolach specjalnych, poradni psychologicz-
no-pedagogicznej oraz w placówkach reso-
cjalizacyjnych. Na kierunkach: zarządzanie, 
informatyka, administracjach, filologia – 
specjalizacja tłumaczeniowa, język angiel-
ski/niemiecki w turystyce i biznesie prakty-
ka realizowana jest w firmach wyodrębnia-
jących komórki zarządcze i informatyczne, 
jednostkach samorządu terytorialnego  
i administracji państwowej, biurach podró-
ży, zakładach produkcyjnych, przemysło-
wych i usługowych, bankach, przedsiębior-
stwach i innych instytucjach.

Pomoc materialna
Pomoc materialną dla studentów Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej we Wło-
cławku stanowią:
• stypendia socjalne,
• stypendia specjalne dla osób niepełno-
sprawnych,
• stypendia Rektora dla najlepszych stu-

Students can also work on their physical 
condition at the School’s gym, playing bil-
liards, taking part in duathlon and triathlon 
competitions. 

Physical education classes offer a range  
of different disciplines form which students 
can choose: swimming, volleyball, cycling, 
futsal, gym, aerobic, aerobic with elements 
of Dance, basketball  for men and women.  

Professional Training

 The programme of studies at Higher Voca-
tional State School in Włocławek includes 
Professional Training with accordance 
to teaching standards in force. Profes-
sional Training constitutes an integral part  
of a course of studies. Its specificity and 
organization depends on a chosen course  
of studies, specialization or direction.  

Pedagogy Specialty offers the fol-
lowing forms of Professional training: visits 
at schools, pre-school education institu-
tions, special schools and kindergartens, 
institutions offering learning disabilities 
services and probation centres. Other spe-
cialties like Management, IT, Administra-
tion, Philology – specialization translation, 
English/German in tourism and business, 
offer forms of Professional training to be 
realized in places like companies, banks, lo-
cal and government authorities, tourist of-
fices, manufacturing companies and many 
other institutions.

 
 
 
Financial support
Students of Higher Vocational State School 
in Włocławek can receive different forms  
of financial support including:
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dentów,
•  zapomogi. 

Student po zaliczeniu pierwszego roku stu-
diów może również ubiegać się o pomoc 
materialną w formie:
• stypendium ministra za wybitne osiągnię-
cia,
 
Szczególną opiekę roztacza uczelnia nad 
studentami niepełnosprawnymi. Pracow-

nik działu nauczania jest w stałym kon-
takcie ze wszystkimi studentami niepeł-
nosprawnymi i informuje systematycznie  
o możliwościach pomocy ze strony uczelni. 
Co miesiąc każdy student niepełnosprawny 
może ubiegać się o refundację wydatków 
poniesionych na naukę i leczenie. Studenci 
niepełnosprawni korzystają też z pomocy 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Z myślą o nich w bu-
dynkach dydaktycznych zamontowano win-
dy, zbudowano podjazdy oraz wyznaczono 
miejsca parkingowe. 

Biuro Karier

Biuro Karier PWSZ we Włocławku posia-
da ogólnopolski Certyfikat Ogólnopolskiej 
Sieci Biur Karier, służy studentom i absol-
wentom w wyborze drogi rozwoju zawo-
dowego oraz ułatwia znalezienie zatrud-
nienia odpowiadającego ich kwalifikacjom 
i aspiracjom. Student znajdzie tutaj oferty 
pracy, pracy wakacyjnej, informacje o kur-
sach zawodowych, szko-
leniach, stażach i prakty-
kach zawodowych. Może 
uczestniczyć w targach pra-
cy, panelach dyskusyjnych 
z przedsiębiorcami. W Biu-
rze Karier może zdobyć 
dodatkowe kwalifikacje 
uczestnicząc w warsztatach 
kompetencji osobistych.

• social scholarship, 
• social scholarships for disabled students, 
• Rector’s scholarships for the best stu-
dents, 
•  special assistance grants. 

Having successfully completed the first 
year of studies, a student can also apply for 
a financial grant in the form of:

• Minister’s scholarship for outstanding 
academic performance,

 
The School pays special attention  
to the needs of the disabled students. The 
School’s representative stays in contact 
with the disabled students and informs 
them about the form of support available 
for them. Every month a disabled student 
can apply for the return of means spent  
on learning and medical assistance. The 
students also receive help from the State 
Fund for Rehabilitation of Disabled Per-
sons. Didactic buildings are also equipped 
with lifts and parking spaces and drives  
to meet the needs of the disabled. 

Careers services

Careers services Centre holds a  Certyfi-
kat Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. It as-
sists students and graduates in choosing 
their career path and helps them to find 
the right job matching their preferences, 
qualifications and aspirations. Students can 

find there job of-
fers, seasonal job 
offers, information 
regarding courses, 
trainings , work-
shops and forms 
of professional 
training. They 
can also take part  
in job fairs, panel 
discussions with 
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www.pwsz.wloclawek.pl

Zapraszamy na uczelnianą stronę interne-
tową www.pwsz.wloclawek.pl Strona jest 
przystosowana dla osób niedowidzących  
i niedosłyszących, i jest tłumaczona na wie-
le języków świata. Zapraszamy do kontak-
tu mailowego na adres kancelaria@pwsz.
wloclawek.pl  lub telefonicznego nr. tel. 48 
54 231 60 80, fax 48 54 231 43 52  Osobą 
odpowiedzialną za kontakty międzynaro-
dowe jest Małgorzata Waśk, specjalista  
w Dziale Rozwoju i Promocji PWSZ we Wło-
cławku.

Włocławek – miasto w centrum 
Polski 

Największe i najważniejsze miasto wschod-
nich Kujaw liczące powyżej 100 tys. miesz-
kańców, położone nad Wisłą, przy ujściu 
rzeki Zgłowiączki, poniżej zapory tworzą-
cej Zalew  Włocławski.  Włocławek leży  
w samym centrum Polski  - blisko ważnych 
ośrodków metropolitalnych. Tutaj znajdu-
je się przystań pasażerska i port rzeczny.  
W 1969 roku została wybudowana Elek-
trownia Wodna Włocławek. Włocławek jest 
ośrodkiem przemysłowym (m.in. przemysł 
chemiczny, spożywczy, metalowy, cerami-
ka), usługowym, kulturalnym i administra-

entrepreneurs. Careers services Centre also 
helps the students to acquire additional 
qualifications during personal competence 
workshops.
www.pwsz.wloclawek.pl
Visit our School’s website www.pwsz.
wloclawek.pl Our website is suitable  
for people with sight and hearing impair-
ment. It is translated into many foreign 
languages. You can contact us via e-mail 
at kancelaria@pwsz.wloclawek.pl   or tele-
phone 48 54 231 60 80, fax 48 54 231 43 
52. The person responsible for contact 
with foreign people is Małgorzata Waśk, 
a specialist working in the Promotion 
and Development Department of Higher 
Vocational State School in Włocławek.

Włocławek – a city in the centre of 
Poland 

Włocławek, which is situated on the Vistula 
River, at the estuary of the  Zgłowiączka 
River, below the dam which creates 
Włocławskie Lake, is the biggest and most 
import ant city in eastern part of Kujavy 
region. Its population amounts to over 
100 thousand. Włocławek is situated  
in the heart of Poland, close to big met-
ropolitan centres. The passenger harbour 
and river port are located in Włocławek.  
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I n 

1969, Włocławek a Hydro-electric Power 
Station was established; the town is also  
an industrial (among many: chemical, food, 
metal and pottery industries), cultural, ad-
ministration and service centre. Włocławek 
was granted town rights in XIII century. XIX 
century was the time of Włocławek’s eco-
nomic growth. Many factories were built, 
including: paper, faience and hardware 
factories as well as the biggest in Poland 
cellulose factory.  During World War II, 
Włocławek was partly destroyed; after the 
war, however, the town was rebuilt and the 
industry modernized. In the second half  
of the 1960s, the town flourished - the dam, 
hydro-electric power station and nitrogen 
works were established. 
The town’s most valuable monument  
is the cathedral, the construction of which 

cyjnym. Początki miasta sięgają X wieku. 
Prawa miejskie nadano w XIII wieku. XIX 
wiek to czasy rozwoju ekonomicznego Wło-
cławka. Powstało wtedy wiele fabryk m.in. 
papieru, fajansu, wyrobów metalowych  
i największa w Polsce fabryka celulozy. Pod-
czas II wojny światowej Włocławek został 
częściowo zniszczony, jednakże tuż po woj-
nie został odbudowany, a przemysł zmo-
dernizowano. Druga połowa lat 60-tych XX 
wieku to intensywny rozwój miasta - wybu-
dowano zaporę, elektrownię wodną i zakła-
dy azotowe.
 Najcenniejszym zabytkiem w mie-
ście jest katedra, której budowę rozpoczęto 
w IV wieku. Znajdują się w niej liczne dzie-
ła sztuki m.in. srebrna nastawa ołtarzowa  
z XVIII w., późnorenesansowa kaplica NMP, 
liczne epitafia, nagrobek biskupa Piotra  
z Bnina Moszyńskiego wykonany przez Wita 
Stwosza, czy późnogotycki obraz Wniebo-
wzięcia NMP z 1475 roku. Blisko katedry, 
w dolinie, płynie Zgłowiączka, wokół któ-
rej rośnie zabytkowy park, założony jeszcze  
w 1870 roku Do dziś w mieście zachowa-
ły się cztery spichrze, w których siedzi-
bę mają muzea i towarzystwa kulturalne.  
W dawnym centrum średniowiecznego 
miasta uwagę zwraca późnogotycki ko-
ściół farny św. Jana Chrzciciela z 1538 roku,  
z pięknym sklepieniem o urozmaiconej siat-
ce żeber. Niedaleko od fary znajduje się Mu-
zeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, gdzie 
można obejrzeć zbiory dotyczące m.in. 
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sztuki ludowej Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, 
fajansu, rzemiosła artystycznego, historii 
miar i wag, numizmatyki i medalierstwa. 
 Wokół miasta rozpościerają się roz-
ległe lasy, w których można znaleźć ciekawe 
ścieżki spacerowe i szlaki turystyki pieszej. 
Turystyczne trasy piesze poprowadzone 
zostały przez przylegający do Włocławka 
kompleks Gostynińsko-Włocławskiego Par-
ku Krajobrazowego i wiodą przez osobliwe 
krajobrazy polodowcowe, urozmaicone licz-
nymi jeziorami i wydmami. W niewielkiej 
odległości od miasta są położone jeziora 
– Łuba, Czarne, Rybnica, Wikaryjskie, Wój-
towskie, Rakutowskie. Zwolennicy rekreacji 
w siodle mają możliwość miło spędzić czas 
np. w pensjonacie „Michelin” w południo-
wej części miasta czy w stadninie w Dębicy. 
Nieco dalej  znajdują się: Ośrodek Jeździec-
twa, Sportu i Rekreacji w Fabiankach oraz 
Stadnina Koni „Falborek Arabians” w Fal-
borku koło Brześcia Kujawskiego. Sąsiedz-
two lotniska Aeroklubu Włocławskiego  
w Kruszynie umożliwia rozwijanie zainte-
resowania turystyką powietrzną. W lipcu 
organizowane są Modelarskie, a w sierpniu 
– Balonowe Mistrzostwa Polski. Popularne 
we Włocławku są korty tenisowe i kręgiel-
nie, zimą sztuczne lodowisko zlokalizowane 
obok obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
hali sportowej i pływalni. Kulturę Włocław-

ka kształtują przede wszystkim: Muzeum 
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Włocławski 
Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury, Wło-
cławskie Centrum Kultury, Miejska Bibliote-
ka Publiczna im. Z. Arentowicza, Teatr Im-

presaryjny im. W. Gniazdowskiego z działa-
jącymi w nim grupami:  dziecięcym teatrem 
„Skene” i Teatrem Ludzi Upartych, Galeria 
Sztuki Współczesnej, oraz Galeria Humoru  
i Satyry „Na drabinie”. Włocławek słynie 
również na cały świat z wyrobów ceramicz-
nych. Szczególne uznanie i wyjątkową po-
zycję zyskał pięknie malowany ręcznie wło-
cławski fajans. We Włocławku działa Wło-

started in IV century. Many works of art 
can be found there, among many: a XVIII 
century silver altarpiece z XVIII, a beauti-
ful late-Renaissance chapel of the Blessed 
Virgin Mary, many epitaphs, tombstone  
of Bishop Peter of Bnin Moszyński, a friend 
of Callimachus, the work done by Veit Stoss, 
and a late Gothic painting of the Assump-
tion of 1475. With a large building of the 
Seminary, one of the first in Poland (1569), 
there is a church. St. Vitalis (1330). The inti-
mate interior covered with a cross - ribbed 
vault in the chancel and the nave network, 
are placed among the most valuable works 
of the fifteenth century Polish painting 
- a triptych with the scene of the corona-
tion of the Virgin Mary from around 1460. 
Near the cathedral, in the valley, flows the 
Zgłowiączka River, surrounded by the his-
toric park, founded in 1870. 
To this day, remained only four barns, 
which are home to museums and a cultural 
society. In the old medieval city of atten-
tion is the late-Gothic parish church of St. 
John the Baptist of 1538, with a beautiful 
vaulted ceiling with a varied grid of ribs. Not 
far away, there is The Museum of the Ku-
jawy and Dobrzyń Land, where one can see 
collection of folk art including faience, art 
craft, the history of measures and weights, 
numismatics and medal forms.
The town is surrounded by vast forests, 
where one can walk along interesting paths. 
Hiking trails run through a complex adja-
cent to the Wloclawek Gostynin-Włocławek 
Landscape Park Gostynińsko-Włocławek 
Landscape Park and  leads through the at-
tractive landscape of numerous lakes and 
dunes.
A short distance from the city are situated 
lakes - Łuba, Czarne, Rybnica, Wikaryjskie, 
Wójtowskie, Rakutowskie. Horse riding fans 
can spend their time in the saddle at “Mi-
chelin” guesthouse, in the southern part 
of the city, or at a horse stud in Dębica.  
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A bit farther, there are sev-
eral recreation centres: 
Ośrodek Jeździectwa, Spor-
tu i Rekreacji in Fabianki 
and a horse stud “Falborek 
Arabians” in Falbork, near 
Brześć Kujawski.
Neighbouring Airport 
Aeroclub of Wloclawek  
in Kruszyn enables the de-
velopment of tourism inter-
est in the air. In July Aero-
model Championships and 
in August - Polish Balloon 
Championships are orga-

nized. In Włoclawek there are tennis courts, 
bowling alleys and an ice rink which is lo-
cated next to The Sports Centre, sports hall 
and the swimming pool.

The Cultural side of Włoclawek  
is shaped mainly by The Museum  
of the Kujawy and Dobrzyń Land, The Centre of 
Education and Promotion, The Cultural Cen-
tre,  Z. Arentowicz Minicipal Public Library,  
W. Gniazdowski Impresaryjny Theatre 
which is divided into two groups: groups: 
children’s theatre “Skene”, Teatr Ludzi Upar-
tych (theatre of Stubborn People), the Mod-
ern Art Gallery and the Gallery of Humour 
and Satire “Na drabinie.” Włocławek is also 
known worldwide for its ceramics, espe-
cially for the beautiful hand-painted earth-
enware.  There is also a Scientific Society in 
Włocławek and four institutions of higher 
education, including one state-owned – the 
Higher Vocational State School. Apart from 
that there are twenty primary schools, 
fourteen junior high schools and thirteen 
secondary schools. One can also find here 
a cinema “Multikino” with six screening 
rooms, many shops, a large shopping cen-
tre “Wzorcownia”, a few supermarkets in-
cluding: Tesco, Real, Kaufland, Lidl and Obi. 
Above all, Włocławek offers many places 
like clubs, discos (“Bravo”, “Piekarnia”, “T.B. 
King”) which provide its young citizens with 
various forms of entertainment.

cławskie Towarzystwo Naukowe. W mieście 
są cztery wyższe uczelnie, w tym jedna 
państwowa:  Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa, dwadzieścia szkół podstawowych, 
czternaście gimnazjów i trzynaście szkół 
ponadgimnazjalnych. We Włocławku działa 
Multikino z sześcioma salami projekcyjny-
mi. Oprócz wielu placówek handlu deta-
licznego znajduje się  też duża galeria han-
dlowa „Wzorcownia”, kilka supermarketów:  
Tesco, Real, Kaufland, Lidl i Obi. W mieście 
jest wiele klubów młodzieżowych i studenc-
kich m.in. Bravo, Piekarnia, T.B. King, w któ-
rych można bawić się przy klubowej muzyce 
lub wysłuchać koncertu różnych kapel mu-
zycznych.
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Regulation on undertaking studies 
by foreign students  

at Higher Vocational State 
School in Włocławek

§1.

People born in foreign countries, referred 
to as ‘foreigners’ are allowed to undertake 
studies and other forms of training at High-
er Vocational State School in Włocławek, 
hereinafter called ‘the  School’, in ac-
cordance with the Higher Education Act  
of 27July 2005 (Journal of Laws No. 164, 
item 1365 as amended) and Regulation  
of the Minister of Science and Higher Edu-
cation of 12 October 2006 on undertaking 
studies and courses as well as participat-
ing in research by foreign students (Journal  
of Laws No. 190, item 1406 as amended).

§2.

1. Based on the principles which apply to 
Polish citizens, the following persons 
are allowed to study in Poland:

1) foreigners who have been granted  
a settlement permit;

2) foreigners with a refugee status grant-
ed in Poland;

3) foreigners temporarily protected  
by Poland;

4) migrating workers who are the citi-
zens of EU, Confederation Helvetique 
or EFTA (European Free Trade Asso-
ciation) member states – the parties 
to the agreement on the European 
Economic Area, as well as members 
of their families, provided they live  
in Poland;

5) foreigners who were given a European 
Community long-term residence per-

Regulamin
podejmowania i odbywania studiów  
przez osoby niebędące obywatela-
mi polskimi (cudzoziemców) 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej we Włocławku

§ 1.

Osoby niebędące obywatelami polskimi, 
zwane dalej „cudzoziemcami” mogą podej-
mować studia oraz inne formy kształcenia 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
we Włocławku, zwanej dalej „uczelnią” na 
zasadach zgodnych z ustawą z dnia 27 lip-
ca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz roz-
porządzenia Ministra Nauk i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 12 października 2006 r.  
w sprawie podejmowania i odbywania 
przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz 
ich uczestniczenia w badaniach naukowych 
i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 
1406 ze zm.). 

§ 2.

1. Na zasadach obowiązujących obywateli 
polskich i po przejściu procesu rekrutacji 
mogą podejmować i odbywać kształce-
nie:

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwo-
lenia na osiedlenie się;

2) cudzoziemcy posiadający status 
uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej 
Polskiej;

3) cudzoziemcy korzystający z ochrony 
czasowej na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej;

4) pracownicy migrujący, będący oby-
watelami państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwaj-
carskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wol-
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mit;

6) foreigners who were given a tempo-
rary stay permit under the circum-

stances described in Art. 53 Sec. 1 Cl. 
7, 13 and 14 of the Foreigners Act of 
13 June 2003 (Journal of Laws  of 2006 
No. 234, item 1694as amended);

7) foreigners who were granted subsid-
iary protection within the territory  
of The Republic of Poland;

8) citizens of EU,  EFTA (European Free 
Trade Association) member states – 
the parties to the agreement on the 
European Economic Area or Confed-
eration Helvetique, as well as mem-

bers of their families, providing they 
have a permanent residence permit  
 as well as financial means to cover 
living costs. However, they are not 
entitled to support, a grant for the dis-
abled, an accommodation grant, food 
grant, or other benefits.

2. Other foreigners, not mentioned  
in point 1, are allowed to undertake 
studies, without recruitment proce-
dures, based on:

1) international agreements – under the 
terms of these agreements;

2) agreements between Polish schools 
and universities and foreign insti-
tutions – under the terms of these 
agreements;

3) the decision of the Minister of Science 
and Higher Education;

4) the decision of the School’s Rector

3. Foreigners referred to in point 2 are al-
lowed to study in Poland:

1) as holders of scholarships granted  
by the Polish side; 

nym Handlu (EFTA) - strony umowy  
o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, a także członkowie ich rodzin, 
jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

5) cudzoziemcy, którym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej udzielono 
zezwolenia na pobyt rezydenta długo-
terminowego Wspólnot Europejskich;

6) cudzoziemcy, którym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej udzielono 
zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony w związku z okolicznością,  
o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 
i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. 2006 Nr 234, 
poz. 1694, ze zm.);

7) cudzoziemcy, którym udzielono ochro-
ny uzupełniającej na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

8) obywatele państw członkowskich Unii 
Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) - stron umowy  
o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym lub Konfederacji Szwajcarskiej  
i członkowie ich rodzin, posiadający 
prawo stałego pobytu, posiadający 
środki finansowe niezbędne na po-
krycie kosztów utrzymania podczas 
studiów, z tym że osobom tym nie 
przysługuje prawo do stypendium so-
cjalnego, stypendium specjalnego dla 
osób niepełnosprawnych i zapomóg.

2. Pozostali cudzoziemcy nie wymienieni 
w ust. 1 mogą podejmować i odbywać 
kształcenie pomijając proces rekrutacji, 
na podstawie:

1) umów międzynarodowych – na zasa-
dach określonych w tych umowach;

2) umów zawieranych z podmiotami za-
granicznymi przez uczelnie, na zasa-
dach określonych w tych umowach;

3) decyzji ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego;
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2) upon payment of due fees; 

3) without paying fees or receiving schol-
arship-related benefits; 

4) as holders of scholarships granted  
by the sending side, without paying 
fees for the education; 

5) as holders of scholarships granted  
by the given university. 

4. The Polish Card holders are allowed to 
undertake studies at higher education 
institutions based on the principles 
which apply to Polish citizens or on the 
ones specified in points 2 and 3.

§3.

1. Foreigners can be admitted to the fol-
lowing forms of studies and trainings:

1) first-degree courses;

2) post-graduate courses;

3) courses designed for supplementing 
education, including courses in the 
Polish language;

4) student vocational trainings.

2. Foreign students can undertake studies 
referred to in point 1 item 1 in the form 
of full-time and part-time courses.

3. Foreigners can be admitted courses 
and other forms of training referred  
to in point 1 providing they:

1) possess a visa or permit of residence, 
or any other document which entitles 
them to abide on the territory of the 
Republic of Poland;

2) are in good health condition, which  
is officially certified by a medical doc-

4) decyzji rektora uczelni.
3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 2 

mogą podejmować i odbywać kształ-
cenie:

1) jako stypendyści strony polskiej;
2) na zasadach odpłatności;
3) bez odpłatności i świadczeń stypen-

dialnych;
4) jako stypendyści strony wysyłającej, 

bez ponoszenia opłat za naukę,;
5) jako stypendyści uczelni. 
4. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą 

podejmować studia wyższe na zasa-
dach obowiązujących obywateli pol-
skich albo na zasadach określonych  
w ust. 2 i 3.

§ 3.

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani  
na prowadzone w uczelni:

1) studia pierwszego stopnia;
2) studia podyplomowe;
3) kursy dokształcające, w tym kursy języ-

ka polskiego;
4) studenckie praktyki zawodowe.

2. Cudzoziemcy mogą odbywać studia,  
o których mowa w ust. 1 pkt 1, w formie 
studiów stacjonarnych lub niestacjonar-
nych.

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani  
na studia oraz inne formy kształcenia,  
o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) posiadają wizę lub kartę pobytu albo 
inny dokument uprawniający do po-
bytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

2) wykazują się dobrym stanem zdrowia, 
udokumentowanym zaświadczeniem 
lekarskim, stwierdzającym brak prze-
ciwwskazań do podjęcia kształcenia na 
obranym kierunku i formie kształcenia;

3) posiadają polisę ubezpieczeniową 
na wypadek choroby lub następstw 
nieszczęśliwych wypadków na okres 
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tor stating that there are no contrain-
dications to undertake studies in the 
chosen field or form of education;

3) hold an insurance policy in the event 
of being taken ill or accident, valid for 
the time of studying in Poland or the 
European Card of Health Insurance, 
or they purchase insurance from the 
National Health Fund immediately on 
commencing their education.

§4.

1. Foreign students are allowed to study in 
Poland on condition they communicate 
in Polish on a sufficient level.

2. Foreigners can be admitted to first-de-
gree courses run in the Polish language 
on condition:

1) complete a one-year course in prepara-
tion for undertaking studies in the Pol-
ish language at centers appointed by 
the relevant Minister in charge of mat-
ters relating to higher education or

2) hold a certificate of knowledge of the 
Polish language issued by the State 
Commission for Certification of Knowl-
edge of Polish as a Foreign Language or

3) obtain a certificate from the host aca-
demic center, acknowledging that their 
preparation and degree of knowledge 
of Polish allow them to take up studies 
in the Polish language

3. Foreigners can be admitted to first-de-
gree courses run in a foreign language, 
on condition they hold a relevant docu-
ment confirming their knowledge of 
the language of instruction in the given 
course, listed in the attachment no. 2 to 
the Regulation of The Prime Minister of 
28 May 2008 on running the proceed-
ings to civil service (Journal of Laws No. 
93, item 587), subject to point 4.

kształcenia w Polsce albo Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub 
przystąpią do ubezpieczenia w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia niezwłocz-
nie po rozpoczęciu kształcenia.

§ 4.

1. Warunkiem studiowania w języku pol-
skim w uczelni jest znajomość języka 
polskiego w stopniu co najmniej dosta-
tecznym. 

2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na 
studia pierwszego stopnia prowadzone 
w uczelni w języku polskim, jeżeli:

1) ukończą roczny kurs przygotowawczy 
do podjęcia nauki w języku polskim  
w jednostkach wyznaczonych przez 
ministra do spraw szkolnictwa wyższe-
go, lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka 
polskiego wydany przez Państwową 
Komisję Poświadczania Znajomości Ję-
zyka Polskiego jako Obcego, lub

3) uzyskają potwierdzenie uczelni przyj-
mującej na studia, że ich przygotowa-
nie oraz stopień znajomości języka pol-
skiego pozwalają na podjęcie studiów 
w języku polskim.

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na 
studia pierwszego stopnia prowadzone 
w języku obcym, jeżeli legitymują się do-
kumentem potwierdzającym znajomość 
języka obcego, w którym prowadzone są 
studia, wymienionym w załączniku nr 2 
do rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania postępowa-
nia kwalifikacyjnego w służbie cywilnej 
(Dz. U. Nr 93, poz. 587), z zastrzeżeniem 
ust. 4.

4. Dokumentami potwierdzającymi zna-
jomość języka obcego są również świa-
dectwa, dyplomy lub inne dokumenty 
potwierdzające ukończenie za granicą 
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4. The documents which confirm the 
participant’s knowledge of a foreign 
language are certificates, diplomas, or 
other documents that certify to the for-
eign student’s completion of a second-
ary school abroad, where the language 
of instruction in which classes were run, 
was the same language as that to be the 
language of instruction in the course 
done in Poland.

§5.

First-degree studies run in English are of-
fered only on the faculty of Philology 
with the specialty English Philology.

§6.

Foreigners who have become admitted by 
the School are entitled to a place at the 
Dormitory.

§7.

1. Foreigners wishing to be admitted  
to the institution of higher education  
on the same basis as Polish citizens, hav-
ing  met the requirements for a given 
direction determined by the Senate’s 
regulation on the conditions and proce-
dure of recruitment, undergo electronic 
registration for candidates and submit 
all the required documents according  
to the information specified in the re-
cruitment schedule.

2. Candidates applying for the first year  
of studies, mentioned in §2, point 1 sub-
mit, in the time specified by Rector’s or-
dinance, the following documents:

1) A legally approved of or one bear-
ing apostille certificate which entitles 
them to undertake studies in academic 
centers of all types and is accepted, 
according to other applicable regula-
tions, as equivalent to the secondary 
school-leaving certificate in Poland, 
accompanied by a clause which states 

szkoły ponadpodstawowej, w której 
zajęcia były prowadzone w tym samym 
języku obcym, w jakim cudzoziemiec bę-
dzie odbywał studia w Polsce.

§ 5.

Studia pierwszego stopnia w języku an-
gielskim w uczelni prowadzone są tylko na 
kierunku filologia, specjalność filologia an-
gielska.

§ 6.

Cudzoziemcowi, który został przyjęty w po-
czet studentów uczelni, przysługuje prawo 
do zakwaterowania w Domu Studenckim.

§ 7.

1. Cudzoziemcy ubiegający się o przyję-
cie na zasadach obowiązujących obywa-
teli polskich i spełniający kryteria przy-
jęć przewidziane na dany kierunek stu-
diów ustalone przez uczelnię w Uchwale 
Senatu w sprawie warunków i trybu 
rekrutacji, przystępują do rekrutacji re-
jestrując się w systemie Internetowej 
Rejestracji Kandydatów oraz składają 
wszystkie wymagane dokumenty, w ter-
minach i w miejscach ujętych w harmo-
nogramie rekrutacji na studia.

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcia na 
pierwszy rok studiów, o których mowa 
w § 2 ust.1, składają w terminie poda-
nym w zarządzeniu Rektora następujące 
dokumenty:

1) Zalegalizowane lub opatrzone apostil-
le przez zagraniczne władze szkolne 
lub polską placówkę konsularną świa-
dectwo (oryginał), uprawniające do 
podjęcia studiów w uniwersytetach  
w państwie, w którym zostało wydane, 
uznane – zgodnie z odrębnymi przepi-
sami – za równoważne odpowiedniemu 
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that the holder is entitled to undertake 
studies in the country the diploma has 
been issued in. If the diploma does 
not contain such a clause, one needs 
to attach to the document a certificate 
issued by a foreign educational institu-
tion or a Polish consular centre, stating 
that the submitted diploma entitles 
its holder to undertake studies in the 
country it has been issued in,

2) Nostrification of a document as a proof 
of compliance with the Polish equiva-
lent. The nostrification of certificates 
issued abroad is made by  the school 
superintendent competent in re-
spect of the domicile of the applicant  
for nostrification. In case of lack of such 
a domicile - the school superinten-
dent competent in respect of the seat 
 of the institution in which the appli-
cant for nostrification is going to sub-
mit the certificate obtained abroad.

3) A copy of the diploma translated  
by a sworn translator and a certificate 
(if issued in a foreign language),

4) A printed application for admission 
generated from the candidate’s per-
sonal registration account (electronic 
application form is to be found on the 
School’s website),

5) A certificate of completion of a Polish 
language course as a proof of knowl-
edge of the language (applies to stud-
ies run in Polish language),

6) A medical certificate stating that there 
are no contraindications to undertake 
studies in the chosen field or form  
of education,

7) 4 recent photographs signed with the 
name and surname (35mmx45mm),

polskiemu świadectwu dojrzałości, za-
wierające klauzulę stwierdzającą prawo 
ubiegania się o przyjęcie na uniwersyte-
ty w kraju miejsca wydania świadectwa. 
Jeżeli świadectwo nie zawiera tej klau-
zuli, należy dołączyć do świadectwa za-
świadczenie zagranicznych władz szkol-
nych lub polskiej placówki konsularnej, 
stwierdzające, że świadectwo uprawnia 
do ubiegania się o przyjęcie na wyższe 
studia w kraju miejsca wydania świa-
dectwa,

2) Zaświadczenie o nostryfikacji potwier-
dzające równoważność z polskim świa-
dectwem dojrzałości. Nostryfikacji świa-
dectw uzyskanych za granicą dokonuje 
kurator oświaty, właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania osoby ubiegającej 
się o nostryfikację, a w przypadku braku 
takiego miejsca – kurator oświaty wła-
ściwy ze względu na siedzibę instytucji, 
w której osoba zamierza złożyć świadec-
two uzyskane za granicą. 

3) Tłumaczenie przysięgłe na język polski 
świadectwa oraz zaświadczenia (jeśli zo-
stało sporządzone w języku obcym),

4) Podanie o przyjęcie na studia wydruko-
wane z konta rejestracyjnego kandydata 
(wersja elektroniczna podania znajduje 
się na stronie uczelni),

5) Świadectwo ukończenia kursu języka 
polskiego, certyfikat lub potwierdzenie 
jego znajomości (dotyczy studiów w ję-
zyku polskim),

6) Zaświadczenie lekarskie stwierdzające 
brak przeciwwskazań do podjęcia kształ-
cenia na wybranym kierunku i formie 
kształcenia,

7) 4 aktualne fotografie podpisane imie-
niem i nazwiskiem (35 mm x 45 mm),

8) Dowód uiszczenia opłaty za postępowa-
nie kwalifikacyjne wpłaconej na wskaza-
ny rachunek bankowy uczelni,

9) Polisę ubezpieczeniową na wypadek 
choroby lub następstw nieszczęśliwych 
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8) A proof of payment for the recruit-
ment procedure onto the School’s  
bank account,

9) An insurance policy in the event of be-
ing taken ill or accident, valid for the 
time of studying in Poland or the Euro-
pean Card of Health Insurance,

10) A copy of the identity card or other 
identification document 

 
§8.

Foreign candidates referred to in §2, points 
2 and 3, wishing to be accepted without 
recruitment procedure or on a different 
basis than those applying to Polish citi-
zens, are to submit a set of documents 
specified in §7, point 2 together with an 
application letter to the Rector.

§9.

Admission to post-graduate courses  
is available to foreigners who submit:

1) hold a diploma of completion of stud-
ies of the 1st degree, studies of the 
2nd degree, or uniform Master’s 
degree courses granted in Poland,  
or a legally approved diploma, or one 
bearing apostille, or another docu-
ment of completion of higher edu-
cation studies, accepted, according  
to  regulations of nostrification, 
 as equivalent to corresponding Pol-
ish diplomas of completion of studies  
of the 2nd degree, or uniform Mas-
ter’s courses. If they have been ex-
empt from nostrification procedures 
or their diploma has been accepted 
 on the basis of international agree-
ments as equivalent to  correspond-
ing Polish diplomas of completion  
of the first or second degree studies  
or uniform Master’s courses or the 
one which entitles its holder to under-
take post-graduate studies in the Pol-
ish Republic.

wypadków na okres kształcenia w Pol-
sce albo Europejską Kartę Ubezpiecze-
nia Zdrowotnego,

10)  Kserokopie dowodu tożsamości lub 
innego dokumentu stwierdzającego 
tożsamość.

§ 8.

Cudzoziemcy, o których mowa w § 2 ust. 2 
i 3 ubiegający się o przyjęcie z pominięciem 
zasad rekrutacji lub na zasadach innych niż 
obowiązujące obywateli polskich, składają 
komplet dokumentów określonych w 7 ust 
2. wraz z podaniem do Rektora.

§ 9.

Na studia podyplomowe mogą być przyj-
mowani cudzoziemcy, którzy złożą:
1) dyplom ukończenia studiów pierwsze-

go stopnia, studiów drugiego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich 
uzyskany w Polsce albo zalegalizowa-
ny lub opatrzony apostille dyplom lub 
inny dokument ukończenia studiów 
pierwszego lub drugiego stopnia albo 
jednolitych studiów za granicą, uznany  
za równorzędny z odpowiednim polskim 
dyplomem ukończenia studiów pierw-

szego lub drugiego stopnia albo jedno-
litych studiów magisterskich, zgodnie  
z przepisami w sprawie nostryfikacji dy-
plomów ukończenia studiów wyższych 
uzyskanych za granicą, chyba że zostali 
zwolnieni na podstawie tych przepisów 
z postępowania nostryfikacyjnego, albo 
uznany, na podstawie umowy między-
narodowej, za równorzędny z odpo-
wiednim polskim dyplomem ukończenia 
studiów pierwszego lub drugiego stop-
nia albo jednolitych studiów magister-
skich lub za uprawniający do podjęcia 
studiów podyplomowych w Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

26



W W W . P W S Z . W L O C L A W E K . P L

2) A letter of application to the Rector  
to be admitted to post-graduate stud-
ies,

3) Personal questionnaire

4) 3 recent photographs signed with the 
name and surname (35mmx45mm)

5) A certificate of completion of a Polish 
language course as a proof of knowl-
edge of the language (applies to stud-
ies run in Polish language),

6) A medical certificate stating that there 
are no contraindications to undertake 
studies in the chosen field or form  
of education,

7) An insurance policy in the event of be-
ing taken ill or accident, valid for the 
time of studying in Poland or the Euro-
pean Card of Health Insurance,

8) A copy of the identity card or other 
identification document 

§10.

1. Foreigners referred to in §2 point 1, af-
ter positive completion of recruitment 
procedure as well as the ones referred 
to in §2 points 2 and 3, after Rectors ac-
ceptance of their application, receive  
a document stating that they have been 
accepted as students.

2. In the time set by the relevant institute, 
the candidate is obliged to submit a visa 
or permit of residence, or any other 
document which entitles them to abide 
on the territory of the Republic of Po-
land.

3. The abovementioned regulations apply 
to the foreigners accepted to post-grad-
uate studies as well. 

2) Podanie o przyjęcie na studia podyplo-
mowe do Rektora uczelni,

3) Kwestionariusz osobowy,
4) 3 aktualne fotografie podpisane imie-

niem i nazwiskiem (35 mm x 45 mm),
5) Świadectwo ukończenia kursu języka 

polskiego, certyfikat lub potwierdzenie 
jego znajomości (dotyczy studiów w ję-
zyku polskim),

6) Zaświadczenie lekarskie stwierdzające 
brak przeciwwskazań do podjęcia kształ-
cenia na wybranym kierunku i formie 
kształcenia,

7) Polisę ubezpieczeniową na wypadek 
choroby lub następstw nieszczęśliwych 
wypadków na okres kształcenia w Pol-
sce albo Europejską Kartę Ubezpiecze-
nia Zdrowotnego,

8) Kserokopie dowodu tożsamości lub in-
nego dokumentu stwierdzającego toż-
samość

§ 10.

1. Cudzoziemcy o których mowa w§ 2 
ust.1 po pozytywnym zakończeniu po-
stępowania rekrutacyjnego, jak również 
cudzoziemcy o których mowa w § 2 ust. 
2 i 3 po uzyskaniu pozytywnej decyzji 
Rektora o przyjęciu otrzymują zaświad-
czenie o przyjęciu na studia. 

2. W terminie podanym przez sekretariat 
odpowiedniego instytutu, kandydat zo-
bowiązany jest dostarczyć wizę, kartę 
pobytu lub inny dokument uprawniają-
cy do pobytu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

3. Powyższe przepisy stosuje się odpo-
wiednio do cudzoziemców przyjętych 
na studia podyplomowe.

§ 11.

1 Rektor w drodze zarządzenia, określa 
corocznie wysokość opłat za studia sta-
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§11.

1. The Rector in a form of an ordinance, 
specifies the tuition fees for full-time 
studies as well as the cost of a non-
returnable recruitment fee applicable  
to foreigners who have been accepted 
to study on the basis of separate regu-
lations not applicable to Polish citizens. 

2. Foreigners admitted to the first year  
of regular studies and post-graduate 
studies, on the basis of payment of fees, 
pay the rates by € 200 higher, regardless 
of the number of undertaken courses.

3. Students of Polish origin are entitled  
to a 30% reduction.

4. The persons applying for a reduction 
mentioned above have to prove their 
Polish origin.

5. Foreigners entitled to study on the ba-
sis of the principles applicable to Pol-
ish citizens do not pay fees for full-time 
studies. However, those studying in the 
part-time mode are obliged to pay the 
same fee as Polish citizens.

6. Other issues concerning payment  
of fees not specified in the Regulations 
are settled by means of the Regulation 
mentioned in §1.

§12.

1. Conditions regarding payment of tuition 
fees are specified in the form of a writ-
ten agreement between the School and 
the Student.

2. The fees are paid by the foreigners  
to the School’s bank account in PLN, ac-
cording to the average exchange rate for  
Euro settled by the National Bank of Po-
land on the date of payment.

3. The fees shall be paid in advance for the 

cjonarne oraz wysokość bezzwrotnej 
opłaty rekrutacyjnej, które zobowiązani 
są wnieść cudzoziemcy przyjęci na stu-
dia na zasadach innych niż obowiązują-
ce obywateli polskich .

2 Cudzoziemcy podejmujący studia na 
zasadach odpłatności przyjmowani na  
I rok studiów oraz studia podyplomowe 
wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty 
podwyższone o równowartość  200 euro 
niezależnie od liczby podjętych kierun-
ków studiów.

3 Osoby pochodzenia polskiego wnoszą 
opłaty obniżone o 30%.

4 Osoby ubiegająca się o zniżkę, o której 
mowa w ust. 3, obowiązane są wykazać 
polskie pochodzenie.

5 Cudzoziemcy posiadający uprawnienia 
do studiowania na warunkach obowią-
zujących obywateli polskich nie pono-
szą opłat za naukę na studiach stacjo-
narnych. Na studiach prowadzonych  
w formie niestacjonarnej ponoszą opła-
tę w wysokości obowiązującej obywateli 
polskich.

6 W kwestiach dotyczących opłat, a nie-
uregulowanych w niniejszym Regulami-
nie stosuje się przepisy  rozporządzenia 
o którym mowa w  § 1.

§ 12.

1 Warunki odpłatności za studia określa 
umowa zawarta między uczelnią a stu-
dentem  w formie pisemnej.

2 Opłaty za studia,  cudzoziemcy wnoszą 
na wskazany rachunek bankowy uczelni 
w przeliczeniu na złote polskie według 
kursu średniego euro Narodowego Ban-
ku Polskiego w dniu wpłaty.

3 Opłaty za studia odbywane przez cudzo-
ziemców  wnoszone są za cały rok aka-
demicki, najpóźniej w terminie do 5 paź-
dziernika każdego roku akademickiego.

4 Jeżeli okres nauki trwa krócej niż rok 
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whole academic year, not later than 5 
October of each academic year.

4. If the period of studying undertaken  
by the foreigner is to last shorter than 
an academic year, the fee is counted 
proportionally to the actual time of du-
ration of the studies.

5. In justified cases the Rector can prolong 
the time of paying fees or agree for the 
fees to be paid in installments,  sepa-
rately for each semester.

6. Fees paid after the due time are bur-
dened with payment of default interest.

7. In the case when the fees are overdue 
for the time longer than three months, 
the student’s name will officially be de-
leted from the register by the Rector.

§13.

1. Fees already paid for courses can be re-
funded for the period of time when the 
foreigner did not study, if the person had 
been granted a leave or resigned from 
the studies for health reasons, which 
must be confirmed with a doctor’s 
statement, or for other documented 
serious reasons. The additional amount  
of money of € 200 is not refundable, nor 
is the tuition fee in any other cases not 
specified above.

2. The Rector, upon the student’s request 
which has been accepted by the Direc-
tor of the relevant institute and the 
Bursar, can reduce the cost or exempt 
the student from paying the tuition fee  
in the following circumstances:

1) difficult financial situation of the for-
eign student;

2) undertaking another course of studies;

3) undertaking education in a different 
form on the fee-paying basis.

akademicki opłata naliczana jest pro-
porcjonalnie do faktycznego czasu trwa-
nia studiów.

5 W uzasadnionych przypadkach Rek-
tor może przedłużyć termin wniesienia 
opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie 
opłaty w ratach, odrębnie za każdy se-
mestr.

6 Od opłat wniesionych po upływie termi-
nu płatności, uczelnia pobiera ustawo-
we odsetki.

7 W przypadku zalegania z opłatami przez 
okres dłuższy niż trzy miesiące, Rektor 
skreśla z listy studentów.

§ 13.

1 Opłaty za studia podlegają zwrotowi  
za okres niepobierania nauki jeśli cudzo-
ziemiec otrzymał urlop lub zrezygno-
wał z nauki z powodów zdrowotnych 
potwierdzonych zaświadczeniem le-
karskim, albo z innych poważnych po-
wodów, udokumentowanych przyczyn 
losowych, z tym że opłatę za pierwszy 
rok studiów zwraca się w wysokości po-
mniejszonej o równowartość 200 euro. 
W pozostałych przypadkach opłaty  
za studia nie podlegają zwrotowi.

2 Rektor, na wniosek zainteresowanego, 
pozytywnie zaopiniowany przez właści-
wego dyrektora instytutu oraz Kwesto-
ra, może obniżyć lub zwolnić całkowicie 
z opłat za studia w przypadku:

1) trudnej sytuacji materialnej cudzo-
ziemca;

2) podjęcia przez cudzoziemca nauki na 
drugim kierunku studiów;

3) kształcenia w innej formie na warun-
kach odpłatności.

§ 14.

W sprawach szczególnych nie uregulowa-
nych niniejszym Regulaminem decyzję po-
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dejmuje Rektor. §14.

In special cases, not specified by the Regu-
lations, the decision is made by the Rec-
tor.
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