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ZARZĄDZENIE Nr 22/2022 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej  
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 22 marca 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia specjalnych rozwiązań w zakresie kształcenia  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy  

w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie  

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia  
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574  
z późn. zm.) oraz na podstawie 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), a także na podstawie § 20 ust. 3 pkt 14 i 15 Statutu AGH (przyjętego uchwałą 
Nr 137/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r., z późn. zm. – tekst jednolity załącznik 
do uchwały nr 90/2021 z dnia 27 października 2021 r.), zarządzam, co następuje: 

§1.  
Przepisy ogólne 

1. Niniejsze Zarządzenie wprowadza specjalne rozwiązania w zakresie kształcenia  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

2. Niniejsze Zarządzenie znajduje zastosowanie do: 
1) obywateli Ukrainy oraz do obywateli polskich posiadających status studenta uczelni 

działającej na terytorium Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r.; 
2) obywateli Ukrainy posiadających status studenta AGH w dniu 24 lutego 2022 r. 

3. Ilekroć w niniejszym Zarządzeniu jest mowa o: 
1) COK – należy przez to rozumieć Centrum Organizacji Kształcenia; 
2) DOS – należy przez to rozumieć Dział Organizacji Studiów w Centrum Organizacji 

Kształcenia; 
3) DSZ – należy przez to rozumieć Dział Studentów Zagranicznych w Centrum 

Organizacji Kształcenia; 
4) dziekanie wydziału – należy przez to także rozumieć upoważnionego prodziekana 

odpowiedzialnego za kształcenie, a w zakresie zajęć prowadzonych przez centra 
dydaktyczne – dyrektora centrum dydaktycznego albo upoważnionego zastępcę 
dyrektora odpowiedzialnego za kształcenie; 

5) IRK – należy przez to rozumieć System Internetowej Rekrutacji Kandydatów  
w AGH; 

6) Regulaminie pobierania opłat – należy przez to rozumieć Zarządzenie  
Nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu pobierania 
opłat na studiach wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 
w Krakowie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 50/2020 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia  
17 sierpnia 2020 r.; 

7) Regulaminie studiów – należy przez to rozumieć Regulamin studiów wyższych 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, przyjęty uchwałą 
nr 56/2019 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2019 r., z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych uchwałą nr 168/2020 Senatu AGH z dnia 29 maja 2020 r. oraz 
uchwałą nr 43/2021 Senatu AGH z dnia 28 kwietnia 2021 r.; 

8) Specustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; 

9) UBPO – należy przez to rozumieć Uczelnianą Bazę Przedmiotów Obieralnych 
działającą w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu Nr 55/2020 Rektora AGH  
z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych,  
z uwzględnieniem późniejszych zmian; 

10) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
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§2. 
Podejmowanie i odbywanie kształcenia przez studentów  

będących obywatelami Ukrainy 

1. Studenci będący obywatelami Ukrainy posiadający status studenta uczelni działającej 
na terytorium Ukrainy 24 lutego 2022 r., mogą podejmować i odbywać kształcenie  
w AGH na zasadach określonych w niniejszym Zarządzeniu: 
1) w ramach przeniesienia na dany kierunek, poziom i profil studiów w AGH  

w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 w celu kontynuacji studiów; 
2) w ramach specjalnej dedykowanej oferty dydaktycznej, w celu umożliwienia 

realizacji kształcenia przerwanego w związku z konfliktem zbrojnym, w semestrze 
letnim w roku akademickim 2021/2022. 

2. Podejmując kształcenie na zasadach określonych w niniejszym Zarządzeniu, studenci, 
o których mowa w ust. 1, uzyskują status studenta AGH i mają prawo w szczególności 
do posiadania legitymacji studenckiej. 

3. W przypadku podjęcia kształcenia w AGH w ramach przeniesienia, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1: 
1) wniosek o przeniesienie student składa na piśmie w DSZ wraz z oświadczeniem,  
że w dniu 24 lutego 2022 r. posiadał status studenta w uczelni działającej na 
terytorium Ukrainy oraz dokumentami poświadczającymi uzyskane wykształcenie  
i okresy studiów, z zastrzeżeniem pkt 5; w oświadczeniu należy wskazać pełną 
nazwę uczelni macierzystej działającej na terytorium Ukrainy, kierunek studiów, 
poziom, semestr i rok studiów oraz dokumenty poświadczające uzyskane 
wykształcenie i okresy studiów; wzór wniosku określi DOS; 

2) dopuszcza się złożenie wniosku w sprawie przeniesienia na AGH po rozpoczęciu 
zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022, nie później jednak niż 
do 31 marca 2022 r.; 

3) złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeniesienie; 
każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie; 

4) zgodę na przeniesienie wyraża Prorektor ds. Kształcenia, po weryfikacji znajomości 
języka wykładowego studiów przez Studium Języków Obcych AGH, chyba że student 
posiada potwierdzoną znajomość języka na poziomie co najmniej B2 w rozumieniu 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a następnie po 
zaopiniowaniu wniosku studenta przez dziekana wydziału; 

5) dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie i okresy studiów mogą być 
złożone w postaci elektronicznej lub w postaci ich cyfrowych odwzorowań; oryginały 
tych dokumentów mogą być złożone w terminie późniejszym, nie później jednak niż 
do dnia 30 września 2022 r.; 

6) nie jest wymagana pisemnie potwierdzona wiedza dziekana wydziału uczelni 
macierzystej działającej na terytorium Ukrainy; 

7) nie jest wymagane wypełnienie wszystkich obowiązków wobec uczelni macierzystej 
działającej na terytorium Ukrainy, ani udokumentowanie zaliczenia zajęć 
przewidzianych dotychczas programem studiów zajęć na uczelni działającej na 
terytorium Ukrainy; 

8) w przypadku obywateli Ukrainy warunkiem podjęcia studiów w ramach 
przeniesienia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie jest niezwłoczne 
dokonanie wpisu na listę studentów w DSZ; 

9) student ma obowiązek skontaktować się z właściwym dziekanatem w celu ustalenia 
przez dziekana wydziału warunków udziału w zajęciach i ich zaliczenia. 

4. Dziekan wydziału może przyznać indywidualną organizację studiów (IOS) na zasadach 
innych niż określone w Regulaminie studiów niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez 
Prorektora ds. Kształcenia na przeniesienie. 

5. W celu podjęcia kształcenia w ramach specjalnej dedykowanej oferty 
dydaktycznej w AGH student, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest: 
1) zarejestrować się w systemie IRK i podać wymagane dane osobowe zgodne  

z dokumentem tożsamości bądź w razie jego braku – innym dokumentem 
urzędowym; 

2) złożyć oświadczenie, że w dniu 24 lutego 2022 r. posiadał status studenta w uczelni 
działającej na terytorium Ukrainy oraz wskazać, czy dysponuje dokumentami 
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poświadczającymi uzyskane wykształcenie i okresy studiów; w oświadczeniu należy 
wskazać pełną nazwę uczelni macierzystej działającej na terytorium Ukrainy, 
kierunek studiów, poziom, semestr i roku studiów. 

6. Proces rejestracji w systemie IRK koordynuje DSZ w COK. 
7. W przypadku podjęcia kształcenia w AGH w ramach specjalnej dedykowanej oferty 

dydaktycznej, Prorektor ds. Kształcenia określi zasady organizacji i funkcjonowania 
specjalnie utworzonego i dedykowanego bloku przedmiotów w ramach UBPO. 

8. Studenci podejmujący kształcenie w AGH w ramach specjalnej dedykowanej oferty 
dydaktycznej są zobowiązani do nauki języka polskiego na zasadach określonych przez 
Prorektora ds. Kształcenia ustalonych w uzgodnieniu z Dyrektorem Studium Języków 
Obcych AGH, chyba że wykażą znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej 
B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

§3. 
Podejmowanie i odbywanie kształcenia przez studentów polskich 

1. Obywatele polscy posiadający status studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy 
w dniu 24 lutego 2022 r. mogą ubiegać się o przeniesienie na dany kierunek, poziom  
i profil studiów w AGH w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 w celu 
kontynuacji studiów zgodnie z następującymi zasadami: 
1) wniosek o przeniesienie student składa na piśmie w DOS wraz z oświadczeniem,  
że w dniu 24 lutego 2022 r. posiadał status studenta w uczelni działającej na 
terytorium Ukrainy oraz dokumentami poświadczającymi uzyskane wykształcenie  
i okresy studiów, z zastrzeżeniem pkt 5; w oświadczeniu należy wskazać pełną 
nazwę uczelni macierzystej działającej na terytorium Ukrainy, kierunek studiów, 
poziom, semestr i rok studiów oraz dokumenty poświadczające uzyskane 
wykształcenie i okresy studiów; wzór wniosku określi DOS; 

2) dopuszcza się złożenie wniosku w sprawie przeniesienia na AGH po rozpoczęciu 
zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022, nie później jednak niż 
do 31 marca 2022 r.; 

3) złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przeniesienie; 
każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie; 

4) zgodę na przeniesienie wyraża Prorektor ds. Kształcenia po zaopiniowaniu wniosku 
studenta przez dziekana wydziału; 

5) dokumenty potwierdzające uzyskane wykształcenie i okresy studiów mogą być 
złożone w postaci elektronicznej lub w postaci ich cyfrowych odwzorowań; oryginały 
tych dokumentów mogą być złożone w terminie późniejszym, nie później jednak niż 
do dnia 30 września 2022 r.; 

6) nie jest wymagana pisemnie potwierdzona wiedza dziekana wydziału uczelni 
macierzystej działającej na terytorium Ukrainy; 

7) nie jest wymagane wypełnienie wszystkich obowiązków wobec uczelni macierzystej 
działającej na terytorium Ukrainy ani udokumentowanie zaliczenia zajęć 
przewidzianych dotychczas programem studiów zajęć na uczelni działającej  
na terytorium Ukrainy; 

8) warunkiem podjęcia studiów w ramach przeniesienia na zasadach określonych  
w niniejszym Zarządzeniu jest niezwłoczne dokonanie wpisu na listę studentów  
w dziekanacie wydziału. 

2. Dziekan wydziału może przyznać IOS na zasadach innych niż określone w Regulaminie 
studiów niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez Prorektora ds. Kształcenia na 
przeniesienie. 

§4. 
Weryfikacja efektów uczenia się 

1. Studenci wymienieni w § 2 i w § 3 niniejszego Zarządzenia posiadający status studenta 
uczelni działającej na terytorium Ukrainy w dniu 24 lutego 2022 r., którzy nie dysponują 
dokumentami poświadczającymi uzyskane wykształcenie oraz okresy studiów będą 
mogli ubiegać się o przeniesienie na studia w AGH od semestru zimowego w roku 
akademickim 2022/2023 na zasadach określonych w Regulaminie studiów pod 
warunkiem przeprowadzenia weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. 
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2. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się można 
zobowiązać studenta do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk 
zawodowych. 

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla 
studentów określonych w § 2 i w § 3, w ramach której mogą zostać uznane odpowiednie 
okresy tych studiów, określi Prorektor ds. Kształcenia. 

§5. 
Opłaty za studia 

1. Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany na podstawie 
art. 2 ust. 1 Specustawy, podejmujący kształcenie na zasadach określonych  
w niniejszym zarządzeniu nie wnoszą opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych  
w języku polskim w okresie trwania w Polsce ochrony czasowej. 

2. Studenci będący obywatelami Ukrainy posiadający w dniu 24 lutego 2022 r. status 
studenta AGH oraz przyjęci na studia w AGH od semestru letniego w roku akademickim 
2021/2022: 
1) wnoszą opłaty za kształcenie na zasadach dotychczasowych, z tym że termin do 

wniesienia opłaty za semestr letni w roku akademickim 2021/2022 ulega 
przedłużeniu do dnia 30 września 2022 r.; 

2) mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat za studia w całości lub w części, a także  
o zwrot wniesionej opłaty za semestr letni w roku akademickim 2021/2022, w tym 
także za powtarzanie określonych zajęć, na zasadach określonych w Regulaminie 
pobierania opłat, z tym, że dopuszcza się składanie wniosków w tej sprawie po 
rozpoczęciu zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022. 

3. Studenci studiów niestacjonarnych będący obywatelami Ukrainy posiadający w dniu  
24 lutego 2022 r. status studenta AGH lub przyjęci na studia w drodze przeniesienia na 
semestr letni w roku akademickim 2021/2022 mogą ubiegać się o obniżenie opłat do 
wysokości opłat obowiązujących obywateli polskich określonych w zarządzeniu Rektora 
określającym wysokość opłat dla studentów rozpoczynających studia w danym roku 
akademickim. 

§6. 
Organizacja przebiegu studiów 

1. W przypadku studentów będących obywatelami Ukrainy posiadających status studenta 
AGH w dniu 24 lutego 2022 r. lub przyjętych na studia w AGH od semestru letniego  
w roku akademickim 2021/2022 dopuszcza się wykonywanie z urzędu czynności 
określonych w Regulaminie studiów, które wymagają złożenia wniosku przez studenta, 
a w szczególności: 
1) dopuszcza się udzielenie przez dziekana wydziału urlopu od zajęć (urlopu 

okolicznościowego) w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022; 
2) dopuszcza się przesunięcie terminów rozpoczęcia zajęć; 
3) dopuszcza się przesunięcie terminów do złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu 

dyplomowego; 
4) dopuszcza się przyznanie indywidualnej organizacji studiów (IOS) na zasadach 

innych niż określone w Regulaminie studiów; 
5) nieobecność na zajęciach uznaje się za usprawiedliwioną, jeżeli z uwagi na konflikt 

zbrojny na terytorium Ukrainy student zmuszony był opuścić terytorium Polski. 
2. W przypadku studentów, o których mowa w ust. 1, wszystkie postępowania w sprawie 

skreślenia z listy studentów ulegają zawieszeniu. Podjęcie takich postępowań nastąpi 
w terminie ustalonym przez Prorektora ds. Kształcenia. 

3. W przypadku studentów będących obywatelami Ukrainy przyjętych na studia w AGH od 
semestru letniego w roku akademickim 2021/2022, którzy ze względu na konflikt 
zbrojny na terytorium tego państwa nie mogą dokonać wpisów na studia lub złożyć 
wymaganych dokumentów lub podjąć studiów albo którzy zmuszeni byli opuścić 
terytorium Polski: 
1) wszystkie decyzje o przyjęciu na studia pozostają w mocy; 
2) dopuszcza się możliwość dokonania wpisów lub złożenia wymaganych dokumentów 

w późniejszym terminie ustalonym przez Prorektora ds. Kształcenia; 
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3) dopuszcza się możliwość udzielenia z urzędu urlopu od zajęć, w tym także na 
pierwszym semestrze studiów. 

§7. 
Zakwaterowanie w domu studenckim 

1. Studenci podejmujący kształcenie na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu, 
mogą ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim na Miasteczku Studenckim 
AGH. 

2. W przypadku studentów będących obywatelami Ukrainy i posiadających status studenta 
AGH w dniu 24 lutego 2022 r. zasady i terminy wnoszenia opłat za zakwaterowanie 
w domu studenckim określi Dyrektor Miasteczka Studenckiego AGH. 

§8. 
Upoważnienie dla Prorektora ds. Kształcenia 

Upoważniam Prorektora ds. Kształcenia do określenia szczegółowych procedur w zakresie 
podejmowania i odbywania kształcenia przez studentów, o których mowa w niniejszym 
zarządzeniu, oraz do podejmowania wszelkich decyzji związanych z organizacją procesu 
kształcenia dla tych studentów. 

§9. 
Przepisy końcowe 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia  
24 lutego 2022 r.   
 

 
 

R E K T O R 
 
 

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis 
 


