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Załącznik  
do Uchwały nr 181/21 senatu SWWS 
z dnia 10.11.2021 r. 

 
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU PRAWO 

PROWADZONE W FORMIE STACJONARNEJ W SZKOLE WYŻSZEJ WYMIARU 
SPRAWIEDLIWOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

 
§ 1 

1. Niniejsze warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, prowadzone 
w formie stacjonarnej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2022/2023, 
zwane dalej „warunkami”, określają warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego prowadzonego 
w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, zwanej dalej „SWWS”, zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”. 

2. Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, zwane dalej „studiami”, są prowadzone w formie 
stacjonarnej i przeznaczone są dla osób spełniających kryteria określone w art. 69 ust. 2 ustawy. 

3. Proces rekrutacji na studia, zwany dalej „rekrutacją”, obejmuje: 
1) proces rejestracji; 
2) postępowanie kwalifikacyjne kończące się przyjęciem na studia w drodze wpisu na listę 

studentów na kierunku prawo albo wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.  
4. Rekrutację prowadzi uczelniana komisja rekrutacyjna powoływana zarządzeniem Rektora-

Komendanta. 
5. Harmonogram rekrutacji określa odrębna uchwała senatu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości 

w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo 
prowadzone w formie stacjonarnej w roku akademickim 2022/2023.  

6. Rekrutacja rozpoczyna się uruchomieniem procesu rejestracji, a kończy się ogłoszeniem ostatecznej 
listy kandydatów przyjętych na studia. 

  
§ 2 

1. Proces rejestracji na studia na kierunku prawo obejmuje: 
1) założenie indywidualnego konta rekrutacyjnego w systemie Internetowej Rejestracji 

Kandydatów, zwanym dalej „IRK”, dostępnym na stronie internetowej SWWS; 
2) uzupełnienie wymaganych danych w systemie IRK; 
3) wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100 

groszy) nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na wskazany w systemie IRK numer 
rachunku SWWS (decyduje data wykonania przelewu). 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem wpływu błędnie 
dokonanej opłaty rekrutacyjnej lub wpłaty w nieprawidłowej wysokości na rachunek SWWS – 
w takim przypadku środki zostaną zwrócone na rachunek, z którego dokonano przelewu. Decyzję 
w sprawie zwrotu środków podejmuje przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej. 

3. Rektor-Komendant może podjąć decyzję o wprowadzeniu dodatkowego terminu dla procesu 
rejestracji na studia na kierunku Prawo.  
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4. W terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji kandydat wprowadza do systemu IRK wyniki 
egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości zamieszczone na świadectwie dojrzałości, będące 
podstawą naliczania punktów rankingowych. 

5. W terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 5, osoby 
zakwalifikowane składają w SWWS następujące dokumenty: 
1) kopię świadectwa dojrzałości wraz z jego oryginałem lub odpisem do wglądu, celem 

poświadczenia kopii przez SWWS; 
2) wypełniony wniosek z IRK o przyjęcie na studia i ankietę osobową kandydata na studia, dostępne 

w systemie IRK lub na stronie internetowej SWWS, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 
do niniejszych warunków; 

3) jedno zdjęcie kandydata o wymiarach 20 mm na 25 mm; 
4) dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej – w przypadku stwierdzenia braku 

wpływu płatności na konto SWWS. 
6. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej składa dodatkowo przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego tłumaczenie 
świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku gdy odrębne 
przepisy nie stanowią inaczej, również zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność 
świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora 
oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku 
takiego miejsca – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę SWWS, jak również 
oświadczenie o wskazaniu adresu do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
§ 3 

1. Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składają się: 
1) analiza wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości z przedmiotów, o których mowa w § 4 

ust. 2, zamieszczonych na świadectwie dojrzałości, z zastrzeżeniem ust. 2; 
2) sporządzenie listy rankingowej dla studiów na kierunku Prawo; 
3) zakwalifikowanie kandydatów na studia przez uczelnianą komisję rekrutacyjną; 
4) sporządzenie listy kandydatów przyjętych na studia po spełnieniu warunku, o którym mowa 

w § 6 ust. 2. 
2. Elementy postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają ocenie 

punktami rankingowymi. Za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości kandydat 
otrzymuje maksymalnie do 8 punktów rankingowych. 

3. Sposób obliczania punktów rankingowych, o których mowa w ust. 2, jest opisany  
w § 4 oraz w załączniku nr 2 do niniejszych warunków. 

4. Dla kandydatów, którzy łącznie: 
1) spełnili warunki, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz w § 2 ust. 1 i 4, 
2) wprowadzili do IRK wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, będące podstawą 

naliczenia punktów rankingowych 
– jest sporządzana lista rankingowa osób zakwalifikowanych na kierunek Prawo.  

5. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów rankingowych. 
W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych o miejscu na liście rankingowej 
decyduje liczba punktów rankingowych z języka polskiego. 
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§ 4 
1. Podstawą naliczania punktów rankingowych są: 

1) dla kandydata posiadającego świadectwo egzaminu maturalnego przeprowadzanego od 2005 r., 
tzw. „nowej matury”, gdzie wyniki egzaminu są wyrażone w skali procentowej – wyłącznie wyniki 
części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów ustalonych w ust. 2; 

2) dla kandydata posiadającego świadectwo egzaminu dojrzałości przeprowadzanego do 2004 r., 
tzw. „starej matury”, gdzie wyniki egzaminu są wyrażone w skali trzy- lub pięciostopniowej – 
oceny uzyskane w czasie egzaminu dojrzałości z przedmiotów ustalonych w ust. 2; 

3) dla kandydata posiadającego „maturę europejską” (dyplom European Baccalaureate) lub 
„maturę międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate) – wynik rekrutacyjny ustala się 
analogicznie jak dla tzw. nowej matury; 

4) dla kandydata posiadającego świadectwo egzaminu maturalnego uzyskane za granicą – zarówno 
obywatele polscy, jak i cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad 
obowiązujących kandydatów, o których mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem, że zamiast języka 
polskiego, w ramach przedmiotów obowiązkowych uwzględnia się język urzędowy państwa, 
w którym kandydat zdawał maturę, natomiast jako język obcy nowożytny uwzględnia się język 
inny niż język urzędowy państwa, w którym kandydat zdawał maturę oraz inny niż język polski, 
a do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszych warunków. 

2. Ustala się wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny są uwzględniane przy naliczaniu punktów 
rankingowych wraz z przypisaniem dla tych przedmiotów maksymalnej liczby punktów 
rankingowych: 

 Kierunek 
studiów 

 Przedmiot/maksymalna liczba punktów rankingowych 

Przedmiot obowiązkowy Przedmiot do wyboru 
Język 

polski** 
Język obcy 
nowożytny 

Geografia* Historia* WOS* 
Matematyka* Fizyka* Biologia* Chemia* 

Prawo 2,00 2,00 
 

4,00  
UWAGA: *podstawą naliczania jest jeden z przedmiotów dający kandydatowi największą liczbę punktów 

rankingowych 
** lub język urzędowy państwa, w którym kandydat zdawał maturę, jeśli kandydat posiada 

świadectwo egzaminu maturalnego uzyskane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  
3. Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości posiada: 

1) określony przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym, 
2) dwa języki obce, 
3) określony przedmiot pisemnie i ustnie (dotyczy kandydata z tzw. „starą maturą”) 
– wówczas podstawą naliczenia punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę 

punktów rankingowych. 
4. Jeżeli kandydat jest laureatem olimpiady językowej stopnia centralnego, wówczas otrzymuje za 

język obcy (za język polski w przypadku Olimpiady Literatury i Języka Polskiego) maksymalną liczbę 
punktów rankingowych. 
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5. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego, o których mowa w zarządzeniu nr 14/19 
Rektora-Komendanta WSKiP z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia 
laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023, w roku akademickim 2022/2023 otrzymują maksymalną liczbę punktów 
rankingowych (8 pkt) za świadectwo dojrzałości. 

6. Finaliści Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości otrzymują maksymalną liczbę 
punktów rankingowych (8 pkt) za świadectwo dojrzałości. 

 
§ 5 

1. Cudzoziemiec legitymujący się maturą zagraniczną może podjąć studia prowadzone w języku 
polskim, jeżeli: 
1) ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce 

wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, co najmniej na 
poziomie B2, 

2) uzyskał certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2, wydany przez 
Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub 

3) posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia 
w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Uczelniana komisja rekrutacyjna może w szczególnych wypadkach uznać dokument poświadczający 
znajomość języka polskiego niewymieniony w ust. 1. 

3. Kandydat, który nie spełnia żadnego spośród wymienionych w ust. 1 warunków i nie posiada innego 
dokumentu, o którym mowa w ust. 2, może zostać przyjęty na studia po weryfikacji znajomości 
języka polskiego w ramach rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza 
komisja powoływana przez Rektora-Komendanta. 

4. Rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa w ust. 3, dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, 
zainteresowań i motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie podlega wyłącznie znajomość 
języka polskiego u kandydata.  
 

§ 6 
1. Listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ogłasza się w terminie ustalonym zgodnie 

z harmonogramem rekrutacji przez zamieszczenie stosownej informacji na indywidualnym koncie 
rekrutacyjnym kandydata w IRK. 

2. Kandydatowi zakwalifikowanemu do przyjęcia wysyła się za pomocą systemu IRK dodatkową 
informację o ostatecznym terminie dostarczenia do SWWS wymaganych dokumentów, o których 
mowa w § 2 ust. 5. Niedostarczenie dokumentów jest traktowane jako rezygnacja z podjęcia 
studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek prawo, o czym 
kandydat jest informowany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym w IRK. 

3. Ostateczne listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ogłasza się w terminie ustalonym zgodnie 
z harmonogramem rekrutacji, z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych do 
przyjęcia. 

4. Osoby nieprzyjęte na studia otrzymują decyzję administracyjną o nieprzyjęciu na studia. 
5. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 4, kandydatowi nieprzyjętemu na 

studia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora-Komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru 
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Sprawiedliwości za pośrednictwem uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może 
być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w niniejszych 
warunkach. Decyzja Rektora-Komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest 
ostateczna. Decyzja w formie pisemnej jest doręczana odwołującemu się od decyzji uczelnianej 
komisji rekrutacyjnej. 

6. W przypadku stwierdzenia u kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia innych wyników 
przesłanych przez niego w czasie rejestracji, niż w dostarczonych dokumentach, mających wpływ 
na postępowanie rekrutacyjne, następuje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych 
do przyjęcia, o czym kandydat jest informowany na indywidualnym koncie rekrutacyjnym w IRK. 

7. W przypadku stwierdzenia u kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia niespełnienia 
któregokolwiek z wymogów, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 1, 4 i 5, następuje skreślenie 
kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia, o czym kandydat jest informowany 
na indywidualnym koncie rekrutacyjnym w IRK.  

8. W przypadku zgłoszenia przez kandydata zakwalifikowanego na studia pisemnej rezygnacji 
z podjęcia studiów następuje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia, o czym 
kandydat jest informowany na indywidualnym koncie rekrutacyjnym w IRK.  

9. W przypadku rezygnacji lub skreślenia kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia 
uczelniana komisja rekrutacyjna, z zachowaniem zasad określonych w niniejszych warunkach, 
proponuje kolejnemu kandydatowi z listy rankingowej zakwalifikowanie do przyjęcia na studia. 

10. Na zasadach określonych w ust. 9 jest rozpatrywany również kandydat nieprzyjęty na studia 
z powodu uzyskania zbyt małej liczby punktów rankingowych, któremu wynik egzaminu 
maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, 
o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237). Warunkiem zaproponowania kandydatowi 
zakwalifikowania do przyjęcia na studia jest, po przeliczeniu punktów rankingowych, uzyskanie 
odpowiednio najwyższej pozycji na liście rankingowej. 


