
MATERIAŁ INFORMACYJNY NIE STANOWIĄCY ŹRÓDŁA PRAWA.  

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z USTAWĄ O CUDZOZIEMCACH I PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI. 

 

 

Absolwent poszukujący pracy (FAQ) 

1. Kiedy mogę uzyskać zezwolenie na pobyt dla absolwenta polskiej uczelni?  

Bezpośrednio po ukończeniu studiów w Polsce (musi to być pierwszy wniosek o pobyt czasowy jaki 

złożyłeś po zakończeniu studiów). W przypadku, gdy  po ukończeniu studiów otrzymałeś już pobyt 

czasowy z innego tytułu, np. pracy, to złożenie wniosku dla absolwenta jest już niemożliwe 

2. Jestem absolwentem studiów stacjonarnych, mogę pracować bez zezwolenia. 

Dostałem zezwolenie na pobyt, czy muszę zgłaszać zmianę pracy? Czy taka decyzja 

wymaga zmiany, w przypadku zmiany pracodawcy?  

Nie musisz mieć zgody na pracę w Polsce i decyzja nie wymaga zmiany, ponieważ nie określa 

warunków, na jakich możesz wykonywać pracę. W tym przypadku wystarczy złożyć na dziennik 

podawczy informację o nowym pracodawcy.  

3. Na jaki okres mogę uzyskać zezwolenie w przypadku absolwenta poszukującego 

pracy?  

Zezwolenie jest udzielane na okres 9 miesięcy, tylko jeden  raz. 

4. Otrzymałem zezwolenie z tytułu absolwent polskiej uczelni i po uzyskaniu zezwolenia 

udzielonego w celu jej poszukiwania znalazłem ją – czy mogę pracować, czy muszę 

złożyć nowy wniosek?  

Jeśli ukończyłeś studia stacjonarne możesz pracować bez zezwolenia do końca ważności posiadanej 

decyzji.  

5. Student cudzoziemiec zmienia uczelnię. Czy w tej sytuacji musi zmienić kartę 

pobytu?  

Nie musi wymieniać karty, jeśli adres zamieszkania nie uległ zmianie. Powinien poinformować urząd    

o zmianie uczelni i dołączyć zaświadczenie z nowej uczelni o statusie studenta i uregulowaniu 

zobowiązań finansowych wobec uczelni, które będzie potwierdzało, że nadal ma cel pobytu w Polsce.  

6. Ukończyłem studia zaoczne, czy mogę uzyskać zezwolenie w celu poszukiwania 

pracy? 

• Tak, jednak zezwolenie to nie daje prawa do wykonywania pracy na terytorium Polski. W celu 

podjęcia zatrudnienia należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę. 

• Absolwenci stacjonarnych studiów wyższych na polskich uczelniach zwolnieni są z obowiązku 

uzyskania zezwolenia na pracę. 

 


