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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.183.2018 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 45 

z dnia 18 lipca 2018 r. 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 23 z dnia 30 kwietnia 2018 r.  

w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyższych  

w SGH na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich 

 

Na podstawie § 56 ust. 1 statutu SGH zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W zarządzeniu Rektora nr 23 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu 

podejmowania przez cudzoziemców studiów wyższych w SGH na zasadach innych niż 

obowiązujące obywateli polskich, zwanym dalej zarządzeniem, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Podstawowe zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez 

cudzoziemców, o których mowa w ust. 2, określają przepisy art. 43 ust. 3 i 4 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy rozporządzenia 

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 r. poz. 1125).”; 

2) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11 

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na zasadach innych niż 

obowiązujące obywateli polskich, jeżeli: 
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1) posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę 

Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki, lub 

2) są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. 

zm.), lub 

3) posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

3) w § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Cudzoziemcy wymienieni w § 5 ust. 2 i § 8 ust. 1 rozporządzenia, o którym 

mowa w § 1 ust. 3, którzy nie posiadają określonych w wyżej wymienionych 

przepisach dokumentów, mogą być przyjęci na studia wyłącznie na podstawie 

decyzji wydanej przez Rektora z zastrzeżeniem obowiązku dostarczenia 

dokumentów do SGH, w terminie określonym w decyzji. W przypadku 

niezłożenia dokumentów, decyzja o przyjęciu na studia podlega uchyleniu na 

podstawie art. 162 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, a wniesiona 

przez cudzoziemca opłata za naukę nie podlega zwrotowi w części dotyczącej 

pierwszego semestru studiów.”; 

4) w załączniku nr 2 do zarządzenia: 

a) w ust. 1: 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) kserokopie polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki lub 

potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (poświadczone za zgodność  

z oryginałem przez SGH albo przez konsula RP, albo przez notariusza 

zarejestrowanego w kraju członkowskim UE lub OECD), wraz  

z tłumaczeniem na język polski (dokonanym przez tłumacza przysięgłego 

wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP lub 

zarejestrowanego w innym kraju członkowskim UE lub OECD, albo 

poświadczonym przez konsula RP), lub kserokopia Europejskiej Karty 

Ubezpieczenia Zdrowotnego (poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez SGH albo przez notariusza zarejestrowanego w kraju członkowskim 

UE lub OECD, albo przez konsula RP), lub potwierdzenie objęcia 
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powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. 

zm.);”, 

– uchyla się pkt 4, 

b) w ust 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zaświadczenie stwierdzające równoważność zagranicznego świadectwa  

z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości, wydane zgodnie  

z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw 

maturalnych uzyskanych za granicą.”. 

§ 2 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

             wz. REKTORA 

 

            PROREKTOR 

        dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

 


