MATERIAŁ INFORMACYJNY NIE STANOWIĄCY ŹRÓDŁA PRAWA.
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z USTAWĄ O CUDZOZIEMCACH I PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI.

Studia stacjonarne (FAQ)
1. Czy student starając się o zezwolenie na pobyt w związku ze studiami stacjonarnymi może
jako poręczenie w sprawie środków na utrzymanie dołączyć umowę z pracy?
Jeśli złożyłeś wniosek z uwagi na studia stacjonarne, umowa może być dołączona jako poręcznie w sprawie
środków na utrzymanie zamiast zaświadczenie z banku.

2. Przestałem studiować, ale nadal mam ważną kartę pobytu – czy mogę zostać w Polsce?
Twoim obowiązkiem jest poinformowanie wojewody o zakończeniu studiów, 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 przez dłuższy okres, niezwłocznie
złóż nowy wniosek na pobyt czasowy zgodny z Twoim celem pobytu na terytorium RP (np. pracą).

3. W trakcie postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt z powodu studiów, ukończyłem
studia i uzyskałem dyplom polskiej uczelni – nadal chcę pozostać w Polsce, co zrobić?
Jeśli chcesz pracować w Polsce, ale jeszcze nie znalazłaś/eś pracy możesz przekwalifikować wniosek na
pobyt z tytułu innych okoliczności - absolwenta polskiej uczelni poszukującego pracy.
Jeśli pracę już masz, możesz przekwalifikować wniosek na pobyt i pracę. Sprawdź na naszej stronie
internetowej jakie dokumenty będą wymagane w zależności od Twojego nowego celu pobytu.

4. Ile środków finansowych powinienem wykazać, by uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy ze
względu na studia?
Kwota, jaką musisz wykazać, by otrzymać zezwolenie, jest uzależniona od tego, na którym roku studiujesz.
Gdy jesteś studentem pierwszego roku, powinieneś wykazać środki finansowe na okres 15 m-cy, po
odliczeniu kosztów zamieszkania i podróży powrotnej. W przypadku, gdy jesteś studentem pierwszego
roku i studia są objęte programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w
zakresie mobilności (np. ERASMUS+) lub porozumieniem między dwiema instytucjami szkolnictwa
wyższego przewidującym mobilność wewnątrzunijną, musisz wykazać środki na okres 2 lat.
W przypadku, gdy jesteś studentem kolejnego roku, powinieneś wykazać środki na cały okres studiów, tj.
do 3 lat, po odliczeniu kosztów zamieszkania i podróży powrotnej.
Środki finansowe zgromadzone przez cudzoziemca powinny pokrywać:
▪ koszty utrzymania (776 zł netto miesięcznie gdy mieszkasz sam lub 600 zł netto miesięcznie na siebie
i każdego członka rodziny w Polsce, który znajduje się na Twoim utrzymaniu)
▪ koszty zamieszkania (całkowity miesięczny koszt zamieszkania, który wskazujesz w oświadczeniu
dotyczącym wysokości kosztów zamieszkania w Polsce)
▪ bilet powrotny do kraju pochodzenia:

✓ 200 złotych, jeśli cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Polską,
✓ 500 złotych, jeśli cudzoziemiec przybył z państwa UE niesąsiadującego z Polską,
✓ 2500 złotych, jeśli cudzoziemiec przybył z państwa niebędącego członkiem UE,
niesąsiadującego z Polską.
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5. Jak prawidłowo policzyć koszty zamieszkania?
Przy wyliczaniu kosztów zamieszkania należy wziąć pod uwagę:
• czynsz – wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją lokalu w rozliczeniu na liczbę osób
zamieszkujących w tym lokalu, oraz
• opłata za media – opłaty za dostawy do lokalu energii elektrycznej, gazu, wody oraz odbiór ścieków,
odpadów i nieczystości ciekłych.

6. Jak mogę udokumentować, że mam pieniądze na utrzymanie?
Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie wystarczających środków na utrzymanie przez
studenta są:
▪
▪
▪
▪
▪

czeki podróżne,
zaświadczenie z banku o limicie na karcie kredytowej,
zaświadczenie z banku, którego siedziba mieści się w Polsce, o posiadanych środkach
finansowych,
potwierdzenie otrzymywanego stypendium lub
zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków (zaświadczenie o zatrudnieniu nie dotyczy,
jeśli starasz się o pobyt czasowy na studia po raz pierwszy).

Pamiętaj, że należy okazać oryginały dokumentów, a w przypadku dokumentów w języku obcym – złożyć
je wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
Ważne! Print screen nie może być użyty jako potwierdzenie posiadania środków finansowych.

7. Zaświadczenie z uczelni o podjęciu lub kontynuacji studiów stacjonarnych – jakie są
najczęstsze błędy, na co powinienem zwrócić szczególną uwagę?
Zaświadczenie z uczelni o podjęciu lub kontynuacji studiów stacjonarnych musi być zgodne
z obowiązującym od 01.10.2019 r. nowym wzorem zaświadczenia, które znajdziesz pod tym linkiem:
https://tiny.pl/r1z8v
Niestety bardzo często zaświadczenia są składane na nieaktualnych formularzach. Wówczas musimy
wzywać Cię do przyniesienia nowego zaświadczenia co znacznie wydłuża czas postępowania i opóźnia
wydanie decyzji.
Upewnij się, że osoba, która podpisała zaświadczenie jest upoważniona przez Rektora Uczelni do
podpisywania zaświadczeń dla cudzoziemców o podjęciu lub kontynuacji studiów. Jeżeli nie masz
pewności, czy Twoje zaświadczenie podpisała właściwa osoba, zapytaj w Rektoracie swojej uczelni.
Najczęściej, osobami upoważnionymi do podpisywania zaświadczeń są rektorzy, prorektorzy i niektórzy
dziekani. Pracownik dziekanatu co do zasady nie jest osobą upoważnioną do podpisywania tego typu
zaświadczeń.
Jeśli studiujesz na kolejnym roku studiów, do zaświadczenia powinna zostać załączona karta okresowych
osiągnięć (np. karta ocen) za dotychczasową naukę.
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8. Czy moja uczelnia jest zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako
jednostka uprawniona do prowadzenia studiów?
Od 01.10.2019 r. obowiązuje wymóg zatwierdzenia uczelni przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji jako jednostki prowadzącej studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców.
Obowiązek zatwierdzenia nie dotyczy uczelni akademickich i uczelni zawodowych będących publicznymi
uczelniami zawodowymi, uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych oraz uczelni prowadzonych
przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do RP reguluje umowa międzynarodowa lub
ustawa. Sprawdź, czy Twoja uczelnia jest zwolniona z obowiązku zatwierdzenia pod tym linkiem:
https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/ck/stnauk/upr?execution=e2s1
Wykaz uczelni zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako jednostki
prowadzące studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców: https://tiny.pl/r1z8d
W przypadku, gdy Twoja uczelnia nie znajduje się w żadnym z powyższych wykazów lub wobec której
została wydana decyzja o zakazie przyjmowania studentów, ubieganie się o zezwolenie ze względu na
studia na tej uczelni będzie skutkować wydaniem decyzji odmownej.

9. Czy mogę przedstawić ubezpieczenie z mojego kraju?
Do wniosku trzeba załączyć ubezpieczenie zdrowotne pokrywające koszty leczenia szpitalnego
w Polsce – na przykład prywatną polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie z Twojego kraju może zostać
przyjęte, ale musi zostać okazane w oryginale razem z tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz musi
pokrywać koszty leczenia w Polsce.

10. Bronię się dopiero za kilka miesięcy, czy mogę już składać wniosek na absolwenta?
Możesz. Pamiętaj, aby w uzasadnieniu dopisać obok wskazanego celu pobytu na poszukiwanie pracy, że
obrona będzie dopiero za kilka miesięcy, aby zostało to wzięte pod uwagę w przypadku wezwania do
uzupełnienia czy wydawania decyzji. Po złożeniu wniosku możesz go również zawiesić, aby nie została
podjęta decyzji przed obroną, mając jednak na uwadze, że Twój pobyt nie będzie legalny po zakończeniu
posiadanej wizy, ruchu bezwizowego czy posiadanej już karty pobytu.

11. Czy student może powtarzać rok?
Jeśli powtarzasz rok, wojewoda może odmówić wydania zezwolenia z uwagi na brak postępu w nauce.
W trakcie postępowania będziemy sprawdzać, dlaczego powtarzasz rok, np. czy uczęszczałeś regularnie
na zajęcia, czy przystąpiłeś do egzaminów. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

