
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 września 2015 r.

Poz. 1284

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia 
lub o kontynuowaniu przez niego studiów

Na podstawie art. 146 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.2)) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. Określa się wzór zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowa-
niu przez niego studiów, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004 oraz z 2015 r. poz. 1274.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2006 r. 

w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1475), które utraciło moc z dniem 2 maja 2015 r., na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463 i 1004 oraz z 2015 r. poz. 1274).



Dziennik Ustaw – 2 –  Poz. 1284

 

Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 sierpnia 
2015 r.  (poz. …)  

WZÓR 
 

……………………………………   ………………………………………….... 
(nazwa i adres jednostki 

prowadzącej studia) 
  (miejscowość i data) 

    

ZAŚWIADCZENIE 
o przyjęciu cudzoziemca na studia/ 

o kontynuowaniu przez cudzoziemca studiów1) 

 

Zaświadcza się, że Pan/Pani  …………………………………………………………………….. 
 (imię i nazwisko) 

urodzony/a dnia  ………………… w ……..…………………………………………....... 
 (data urodzenia) (miejsce urodzenia) 

posiadający/a obywatelstwo …………………………………………………………………… 
  

legitymujący/a się dokumentem tożsamości o nr ……………………………………………….. 
   

wydanym w ……………………………………………….……………………………………… 
 (miejsce wydania – państwo) 

został/a przyjęty/a na okres od  ………...…..…….…… do  …..…............…………… 
                                                              (przewidywany czas trwania studiów, na które cudzoziemiec został przyjęty) 
 
na studia na poziomie2)  ...…..………….…….….….…  w formie3) .…..…….……..….….… 

   

i kontynuuje te studia na ……………………………………….......1) 

(wskazać semestr lub rok studiów) 
   

Kształcenie na studiach rozpoczyna/ęło się w dniu …...………....…..………….…….….….… 

 
 
  
 

………………………………………… 
(podpis kierownika jednostki prowadzącej studia 
        lub osoby przez niego upoważnionej) 

 
 
 
 
___________________________ 
1) Niewłaściwe skreślić. 
2) Wpisać właściwe: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie, trzeciego stopnia. 
3) Wpisać właściwe: stacjonarnej, niestacjonarnej. 
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