
 
 

 

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej 

poz. 217 

UCHWAŁA NR 14/2022 
SENATU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

z dnia 28 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia 
rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się  

w roku akademickim 2022/2023 
 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U.  
z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), § 18 ust. 1 pkt 9 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. 
 poz. 339, z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 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), Senat Politechniki Śląskiej 
postanawia, co następuje: 

§ 1 
W załączniku do uchwały nr 41/2021 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, 
trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się  
w roku akademickim 2022/2023 (Monitor Prawny PŚ z 2021 r. poz. 505, z późn. zm.) dodaje się §§ 5a i 5b 
w następującym brzmieniu: 

„§5a 

1. Ukończenie studiów na określonym poziomie przez cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą, lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach, lub obywatela polskiego, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego 
w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 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), lub 
obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa, którzy nie dysponują dyplomem ukończenia studiów, może być potwierdzone w drodze 
postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie. 

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza komisja powołana przez przewodniczącego 
Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.” 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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