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Wolontariusz i stażysta (FAQ) 
 

1. Zakończyłem wolontariat, ale nadal mam ważną kartę pobytu – czy mogę zostać w 

Polsce? 

Twoim obowiązkiem jest poinformować wojewodę o zakończeniu wolontariatu, wówczas zostanie 

wszczęta procedura cofnięcia Twojego zezwolenia. W Polsce będziesz mógł zostać jeszcze 30 dni po 

otrzymaniu decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt. Jeżeli chcesz zostać w Polsce a Twoja wiza jest już 

nieważna, poza kończeniu wolontariatu złóż niezwłocznie nowy wniosek na pobyt czasowy zgodny z 

celem pobytu – wtedy zostanie on złożony podczas legalnego pobytu na terytorium Polski. 

2. Kim według ustawy jest wolontariusz? 

Wolontariuszem, według art. 3 pkt 22a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest: 

"cudzoziemiec, który ochotniczo i bez wynagrodzenia, z wyjątkiem zwrotu kosztów lub 

kieszonkowego, wykonuje świadczenia w ramach udziału w programie wolontariatu europejskiego". 

3. Kim według ustawy jest stażysta? 

Stażystą, według art. 3 pkt 16b ustawy z dnia 12 grudnia o cudzoziemcach, jest: "cudzoziemiec, który 

ukończył studia wyższe lub odbywa poza granicami Unii Europejskiej studia wyższe, odbywający 

staż”. Oznacza to, że zezwolenie na pobyt czasowy jest skierowane bezpośrednio do studentów i 

absolwentów studiujących poza granicami Unii Europejskiej. Warto także dodać, że cudzoziemiec 

chcący uzyskać ww. zezwolenie może złożyć wniosek o jego przyznanie maksymalnie w przeciągu 2 lat 

od zakończenia studiów. 

4. Jakie informacje powinny być zawarte w umowie o wolontariat? 

Umowa, na podstawie której będziesz wykonywać świadczenia jako wolontariusz. Umowa powinna 

określać: 

a. opis wolontariatu, 

b. czas trwania wolontariatu, 

c. warunki odbywania i nadzorowania wolontariatu, 

d. godziny wolontariatu, 

e. środki na pokrycie kosztów Twojego utrzymania i zakwaterowania i minimalną kwotę 

kieszonkowego które otrzymasz, 

f. szkolenia, które musisz przejść, żeby wykonywać wolontariat. 

5. Zakończyłem staż, ale nadal mam ważną kartę pobytu – czy mogę zostać w Polsce? 

Twoim obowiązkiem jest poinformować wojewodę o zakończeniu stażu, wówczas zostanie wszczęta 

procedura cofnięcia Twojego zezwolenia. W Polsce będziesz mógł zostać jeszcze 30 dni po otrzymaniu 

decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt. Jeżeli chcesz zostać w Polsce a Twoja wiza jest już nieważna, 

złóż niezwłocznie nowy wniosek na pobyt czasowy zgodny z celem pobytu – wtedy zostanie on złożony 

podczas legalnego pobytu na terytorium Polski. 
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6. Jakie informacje powinny być zawarte w umowie o staż? 

a) opis programu stażu, zawierający informacje o jego celu edukacyjnym lub składnikach 

edukacyjnych, szkoleniu teoretycznym i praktycznym, stanowisku, na którym będzie odbywać 

się staż, języku, w którym będzie odbywał się staż, poziomie biegłości językowej niezbędnej 

do odbywania stażu, zakresie i rodzaju wykonywanych zadań, zakresie wiedzy, umiejętności 

praktycznych i doświadczenia zawodowego, przewidzianych do nabycia, 

b) czas trwania stażu, 

c) warunki odbywania i nadzorowania stażu, w tym określenie miejsca wykonywania stażu 

oraz wyznaczenie opiekuna stażysty, 

d) godziny odbywania stażu, 

e) prawa i obowiązki stron dotyczące: 

− pokrywania kosztów odbywania stażu, 

− niezbędnych badań lekarskich, 

− ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

− dni wolnych, 

− warunków rozwiązania umowy, 

f) sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia 

zawodowego. 

7. Jak długo będę musiał czekać, aby otrzymać zezwolenie ze względu na odbywanie 

stażu? 

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy dla stażysty powinna być wydana w ciągu 60 dni. 

Okres ten liczy się, jeśli zostanie przedłożony komplet dokumentów – jeśli nie, okres przedłuża się do 

czasu uzupełnienia kompletu dokumentów. 

8. Na jaki okres mogę otrzymać zezwolenie ze względu na odbywanie stażu? 

Zezwolenia udziela się na okres niezbędny do realizacji umowy, na podstawie której będzie się 

odbywać staż, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Kolejnego zezwolenia można udzielić jednorazowo na 

okres niezbędny do zakończenia realizacji umowy dotyczącej odbywania stażu, nie dłuższy jednak niż 

6 miesięcy. 

9. Czy mogę odbyć staż w firmie, która zajmuje się zupełnie inną dziedziną niż 

ukończony przeze mnie kierunek studiów? 

Staż powinien być adekwatny do dziedziny i poziomu ukończonych lub odbywanych studiów. 

10. Kiedy mogę uzyskać zezwolenie w związku z odbywaniem stażu? 

O zezwolenie w związku z odbywaniem stażu możesz się ubiegać nie później niż w ciągu dwóch lat od 

dnia ukończenia studiów wyższych bądź gdy jesteś studentem uczelni wyższej znajdującej się poza 

granicami Unii Europejskiej 


