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W jaki sposób mogę złożyć wniosek?
• 1. Rejestracja internetowa
Od dnia 1 sierpnia 2016 r. złożenie wniosku legalizującego pobyt możliwe jest
po wcześniejszej rejestracji wizyty w Urzędzie przez internet.
Link: https://kolejkagdansk.ajhmedia.pl/?lang=en
• Kompletny wniosek wraz z odciskami palców złożyć można wyłącznie
podczas umówionej wizyty. Składane kopie dokumentów są poświadczane
za zgodność z oryginałem wyłącznie przy składaniu wniosku podczas
umówionej wizyty. Stempel w paszporcie w chwili składania wniosku
można uzyskać wyłącznie podczas umówionych wizyt (jeśli zachowany
został termin na złożenie wniosku i nie zachodzą wątpliwości co do
legalności pobytu cudzoziemca w Polsce). Wniosek o udzielenie zezwolenia
na pobyt powinno się złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu
w Polsce.

W jaki sposób mogę złożyć wniosek?
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• 2. Za pośrednictwem biura podawczego, w delegaturze lub pocztą
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Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt można złożyć bez umawiania, za pośrednictwem poczty albo biura
podawczego w siedzibie Urzędu. Jako datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia wniosku w Urzędzie lub
datę stempla pocztowego. Przy składaniu w ten sposób wniosku nie są pobierane odciski palców, a składane
dokumenty nie są weryfikowane za zgodność z oryginałem. Nie ma również wówczas możliwości wbicia stempla
w paszporcie, potwierdzającego złożenie wniosku.
Postępowanie wszczynane jest dopiero po uzupełnieniu braków formalnych we wniosku, zgodnie z wezwaniem
wysłanym przez Urząd. Czas oczekiwania na pierwsze wezwanie zależy od ilości wniosków oczekujących na
rejestrację i może wynosić od kilku do kilkunastu tygodni. Wydłuża to również czas oczekiwania na podjęcie
decyzji w sprawie.

Zagadnienia ogólne
STUDENCI

• Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na
studiach udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub
kontynuacja studiów (studiów pierwszego stopnia, studiów
drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich albo
kształcenia w szkole doktorskiej), o ile okoliczności te
uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
• Uwaga! W przypadku osób studiujących niestacjonarnie,
należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy ze względu na inne okoliczności - nauka.

Zagadnienia ogólne c.d.
• Pierwszego zezwolenia na studia udziela się na okres 15 miesięcy.
• Jeżeli studia uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego
zezwolenia udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów,
przedłużony o 3 miesiące.
• Kolejnego zezwolenia udziela się na okres studiów przedłużony o 3
miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
• Po uzyskaniu tego zezwolenia cudzoziemiec może wykonywać pracę w
Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu,
wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt
czasowy, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

Zezwolenia na pobyt czasowy –
podstawowe informacje

• Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt
czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
• Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy pobiera się odciski linii papilarnych.
• Przed wydaniem decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt
czasowy Wojewoda zasięga opinii Komendanta Straży Granicznej,
Komendanta Wojewódzkiego Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego czy jego pobyt terytorium RP może stanowić zagrożenie
dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
• Dokumenty do wniosku należy składać w języku polskim w oryginałach lub
w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.
• Do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia
na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Stempel w paszporcie
• Jeżeli wniosek złożony został w terminie i nie zawiera braków formalnych,
złożenie wniosku potwierdzane jest odciskiem stempla w dokumencie
podróży cudzoziemca.
• Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia,
w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
stanie się ostateczna.
• Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca
do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen,
natomiast cudzoziemiec może wyjechać bezpośrednio do kraju
pochodzenia, jednak aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę, jeśli
pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym.

Dokumenty dołączane do wniosku
• wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa się
na poniżej załączonym formularzu w dwóch egzemplarzach
wniosek o
udzielenie zezwolenia na pobyt

oraz:
• 4 aktualne fotografie (wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed złożeniem wniosku);
• kserokopię aktualnego dokumentu podróży;
• opłatę skarbową w wysokości 340 zł;

Dokumenty dołączane do wniosku c.d.
• Zaświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuacji studiów (Uwaga:
od dnia 1 października 2019r. obowiązuje nowy wzór)
Nowe
zaświadczenie

• Dokumenty potwierdzające uiszczenie opłaty za studia (jeśli
studia są płatne);
• Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia
zdrowotnego na terytorium RP;
• Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających
środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i
podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania
oraz kosztów studiów.

Dokumenty potwierdzające posiadanie
środków finansowych
• Cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać środki
finansowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 528zł dla
osób w rodzinie lub 701zł dla osób samotnie gospodarujących
na każdy miesiąc pobytu:
1) przez okres 15 miesięcy lub
2) przez cały okres pobytu, jeżeli okres pobytu jest krótszy niż
rok
albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Dokumenty potwierdzające posiadanie
środków finansowych c.d.
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach z dnia 22
lutego 2019 r. w przypadku wniosków składanych od 27.04.2019 r. obowiązują
nowe zasady obliczania wysokości środków finansowych na pobyt w Polsce,
jakie musi wykazać cudzoziemiec, aby otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy
ze względu na studia.
Główna zmiana dotyczy konieczności uwzględniania kosztów zamieszkania
związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę osób
zamieszkujących w danym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu
energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.
W związku z powyższym do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie o wysokości
miesięcznych kosztów zamieszkania.
oświadczenie o
kosztach

Dokumenty potwierdzające posiadanie
środków finansowych c.d.
• Cudzoziemiec musi posiadać bilet powrotny lub środki finansowe na
pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub
zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli
pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na
podstawie którego cudzoziemiec przybył na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, nie mniejsze jednak niż:
1) 200 zł, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z RP,
2) 500 zł, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej
niesąsiadującego z RP,
3) 2.500 zł, jeżeli przybył z innego państwa niż określone w punkcie 1 i 2
- albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

Dokumenty potwierdzające posiadanie
środków finansowych c.d.
Dokumentami
które
mogą
potwierdzać
możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków
finansowych na pokrycie kosztów utrzymania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są:
• czek podróżny;
• zaświadczenie o wysokości limitu na karcie
kredytowej wydane przez bank, który wystawił
kartę kredytową;

Dokumenty potwierdzające posiadanie
środków finansowych c.d.
• zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego
lub zagranicznego;
• zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.
W/w zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż na
miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia
na pobyt czasowy.

Odmowa udzielenia zezwolenia
Udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy odmawia się cudzoziemcowi,
gdy:
• nie spełnia on wymogów udzielenia mu zezwolenia na pobyt
czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności,
które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają
jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
dłuższy niż 3 miesiące lub
• obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców,
których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
niepożądany lub
• jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do
celów odmowy wjazdu lub
• wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa
lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub

Odmowa udzielenia zezwolenia c.d.
• złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium
nielegalnie lub
• gdy jednostka prowadząca studia działa głównie w celu
ułatwiania studentom lub doktorantom niezgodnego z
prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub

Odmowa udzielenie zezwolenia c.d.
• zachodzą uzasadnione watpliwości co do wiarygodności
złożonych przez cudzoziemca oświadczeń odnośnie do celu
jego pobytu na terytorium RP z uwagi na dostępne organowi
dowody lub obiektywne okoliczności wskazujące na to, że cel
pobytu cudzoziemca mógłby być inny niż deklarowany lub
• gdy cudzoziemiec został skreślony z listy studentów lub
doktorantów.

Absolwenci
• Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta
polskiej uczelni poszukującego pracy na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
lub
planującego rozpocząć wykonywanie działalności
gospodarczej udzielane jest jednorazowo,
bezpośrednio po zakończeniu studiów na okres 9
miesięcy.
• Absolwenci stacjonarnych studiów wyższych na
polskich uczelniach zwolnieni są z obowiązku
uzyskania zezwolenia na pracę.

Dokumenty
• wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (2 egzemplarze);
• 4 aktualne fotografie (wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku);
• kserokopię aktualnego dokumentu podróży;
• opłatę skarbową w wysokości 340 zł;
• dyplom ukończenia studiów wyższych na polskiej uczelni;
• dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na
terytorium RP;
• dokumenty
potwierdzające
posiadanie
zapewnionego
miejsca
zamieszkania;
• dokumenty potwierdzajace posiadanie wystarczających środków
finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów powrotu (co
najmniej 528zł dla osób w rodzinie lub 701zł dla osób samotnie
gospodarujących na każdy miesiąc pobytu + koszty biletu do kraju
pochodzenia).
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Sylwia Arcab
Anna Garnczarek

