
Ogólne zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Polsce 

 
1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli: 

 

1) posiadają wizę lub kartę pobytu lub dokument uprawniający ich do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) złożą dokumenty w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza 

przysięgłego, 

3) posiadają polisę ubezpieczenia na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych 

wypadków albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo złożą oświadczenie  

o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie  

po rozpoczęciu kształcenia, 

4) przedstawią zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w przepisach wydanych  

na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. 

2019.1175 t.j.) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 

badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne 

kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych oraz doktorantów,  stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia tych studiów. 

 
2. Cudzoziemcy mogą zostać przyjęci studia prowadzone w języku polskim, jeżeli: 

 
1) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach 

 wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub 

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka 

polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową 

Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub 

3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie na podstawie przeprowadzonego egzaminu, 

że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, 

lub 

4) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub 

5) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku 

polskim. 

3.   Uznawanie świadectw uzyskanych za granicą 

Załatwiania dodatkowych formalności w polskich urzędach nie wymagają uzyskane  

za granicą świadectwa, które są w Polsce uznane z mocy prawa. Dokumenty te mogą być 

składane bezpośrednio w uczelni, instytucji lub u pracodawcy, bez uzyskiwania opinii innych 

instytucji lub organów na terenie Polski. 



Kuratorzy oświaty nie prowadzą postępowania w celu uznania świadectw uznanych z mocy 

prawa, ani nie wydają poświadczeń w tym zakresie. 

Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa: 

 

1. Świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy 

ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które 

uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie 

edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną 

przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta 

działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: 

Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, 

Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, 

Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, 

Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, 

USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

2. Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International 

Baccalaureate Organization w Genewie; 

3. Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie  

z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 

1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10). 

4. Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi. W tym przypadku procedura uznawania 

jest zapisana w umowie.  

 

Posiadacz świadectwa maturalnego uznanego w Polsce z mocy prawa posiada w Polsce 

analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w państwie,  

w którego systemie edukacji uzyskał dane świadectwo. Oznacza to, że świadectwo, które 

uprawnia do studiowania jedynie na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym 

państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcia na podobne ze względu 

na program kształcenia kierunki studiów wyższych. (art. 93 ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty).  

 

Świadectwa muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 

 

 

 

 



Uznanie świadectwa w toku postępowania administracyjnego: 

 

W wyniku postępowania administracyjnego kurator oświaty może uznać, że świadectwo 

zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, 

zasadnicze zawodowe lub średnie (art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty). 

 

Postępowanie prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy 

bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu  

na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo (art. 93b ust.1 

ustawy o systemie oświaty). 

 

Kurator oświaty może również przeprowadzić postępowanie w celu potwierdzenia 

wykształcenia w przypadku, gdy skompletowanie dokumentacji napotyka na trudne  

do usunięcia przeszkody. Dotyczy to jednak wyłącznie następujących grup osób: 

1. Osoba o statusie uchodźcy lub pozostająca pod ochroną uzupełniającą lub posiadająca 

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia się z rodziną uchodźcy lub osoby 

pod ochroną uzupełniającą może złożyć wniosek o potwierdzenie wykształcenia  

do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zalecany jest kontakt z Mazowieckim Kuratorium 

Oświaty w celu ustalenia szczegółów postępowania w celu potwierdzenia wykształcenia.  

2. Osoba poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych 

kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka, może złożyć wniosek 

o potwierdzenie wykształcenia do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania, bądź – w przypadku braku stałego adresu w Polsce, do kuratora oświaty 

właściwego ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone 

świadectwo.  

 

Podstawa prawna i informacje dodatkowe: 

 Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U.2020.35 t.j) 

 Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia z dnia 20 lipca 2018   (Dz. U.  

z 2018 poz. 1668 z późn. zm.) 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2198  

z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. z późn. zm.  

w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo 

potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych  

w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r.  

w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 



uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2018  

poz. 1125) 

 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. 2019.1175 t.j.) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań 

lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych  

i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, 

słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów 

 https://nawa.gov.pl/uznawalnosc 

 https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica 

 
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile 
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