WAŻNE INFORMACJE:

OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY:

PL

Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, czyli nie będzie
rozpatrywany, gdy:
Przy składaniu wniosku cudzoziemiec nie złożył odcisków linii papilarnych
w celu wydania karty pobytu, choć był do tego obowiązany,
Cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie:
• wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Polski,
wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, interes państwa
lub zobowiązania międzynarodowe,
• zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego z uwagi na obowiązek
osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej,
• zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów
humanitarnych, azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub
nadano mu status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto, gdy cudzoziemiec:
• ubiega się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu,
• jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla
cudzoziemców lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy
w postaci zakazu opuszczania kraju,
• odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany,
• został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin
dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca
do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu,
• jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia
wizy Schengen, wizy krajowej, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia
na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
odmowie, umorzeniu lub pozbawieniu nadania statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej, cofnięciu zgody na pobyt tolerowany stała się
ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia,
od dnia, w którym decyzja ostateczna została doręczona,
• przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek składa osoba, która posiada już zezwolenie na pobyt stały lub
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Odmowa wszczęcia postępowania – wydawana jest w formie
postanowienia. Cudzoziemcowi przysługuje prawo do złożenia zażalenia od
tego postanowienia.

za wydanie zezwolenia - 340 zł,
w momencie złożenia wniosku na konto:
Urząd Dzielnicy Śródmieście
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie SA
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

ZEZWOLENIE
NA POBYT CZASOWY
W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ
NA STUDIACH

za wydanie karty pobytu - 50 zł,
przy odbiorze decyzji na konto:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Biuro Budżetowo-Księgowe
NBP O/O Warszawa
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(tj. Dz. U. z 30 grudnia 2013r., poz.1650)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
www.mazowieckie.pl - Poradnik Klienta
www.interwencjaprawna.pl
www.forummigracyjne.pl

Partnerzy projektu:

Informacja przygotowana w ramach projektu
„Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2”, współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.
Poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oﬁcjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

www.forummigracyjne.org

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY
W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ NA STUDIACH
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa się osobiście, nie
później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Polski.
Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
i pracę pobiera się odciski linii papilarnych. Jest to konieczny warunek, aby
wniosek był rozpatrzony.

BRAKI FORMALNE:
Powyższe dokumenty są konieczne do rozpoczęcia postępowania. Brak
któregokolwiek z nich to tzw. „brak formalny”. Urząd wzywa wnioskodawcę do
uzupełnienia braków formalnych w ciągu 7 dni. Brak kompletu tych dokumentów
powoduje, że wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania
– nie jest rozpatrywany.
Po złożeniu kompletu tych dokumentów cudzoziemiec otrzymuje stempel
w paszporcie, który legalizuje jego pobyt w trakcie rozpatrywania wniosku.
Cudzoziemiec nie otrzyma stempla, gdy nie złoży tych niezbędnych dokumentów.

Dokumenty należy złożyć w języku polskim, w oryginałach lub w kserokopii
wraz z oryginałami do wglądu. Do dokumentów w języku obcym należy
dołączyć tłumaczenia na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kartę pobytu wydaną w związku z uzyskaniem zezwolenia cudzoziemiec jest
zobowiązany odebrać osobiście.

WYMAGANE DOKUMENTY:

I
II

III

4 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie
zezwolenia na pobyt (czytelnie, w języku polskim, drukowanymi
literami),
4 aktualne kolorowe fotograﬁe o wymiarach 35x45 mm, wykonane na
jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie
oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz
zajmowała 70-80% fotograﬁi; fotograﬁe mają przedstawiać osobę bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost
z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem
twarzy i zamkniętymi ustami.
Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może
dołączyć fotograﬁę przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami.
W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające
niepełnoprawność, a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca
o niepełnosprawności.
Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego
wyznania może dołączyć fotograﬁę w nakryciu głowy, o ile wizerunek
twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć
oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
ważny dokument podróży (3 kserokopie),

DODATKOWO WYMAGANE DOKUMENTY:
• zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub
o kontynuacji studiów, albo zaświadczenie o odbywaniu kursu
przygotowawczego,
• dowód uiszczenia wymaganych opłat za studia/kurs, jeżeli są odpłatne,
• dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
obejmującego koszty leczenia w Polsce,
• dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków
ﬁnansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do
państwa pochodzenia lub zamieszkania oraz kosztów studiów/kursu
przygotowawczego.

UWAGA!
Pierwsze zezwolenie jest wydawane na 15 miesięcy. Jeśli rok akademicki czy kurs
jest krótszy, zezwolenie wydawane jest na czas jego trwania oraz dodatkowe trzy
miesiące. Kolejne zezwolenie może być wydane na okres do trzech lat, ale nie
dłużej niż do czasu zakończenia studiów, wydłużonego o trzy miesiące.
Cudzoziemiec może nie uzyskać kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli nie
zaliczył roku studiów i zostanie skreślony z listy studentów. Decyzja w tej sprawie
zależy od indywidualnej sytuacji cudzoziemca.

