NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG:

VNM

LỆ PHÍ HIỆN HÀNH:

Đơn đề nghị bị từ chối xem xét, nghĩa là sẽ không được xem xét, khi
người nước ngoài:
Khi nộp đơn người nước ngoài đã không lấy dấu vân tay với mục đích cấp
thẻ cư trú, mặc dù người đó có nghĩa vụ làm việc đó.
Người nước ngoài cư trú tại Ba Lan trên cơ sở:
• thị thực Schengen chỉ cho phép nhập cảnh vào lãnh thổ Ba Lan, được
cấp cho mục đích đến vì lý do nhân đạo, vì lợi ích quốc gia hoặc vì các
cam kết quốc tế,
• giấy phép cho cư trú có thời hạn được cấp vì nghĩa vụ trực tiếp đến
trình diện trước cơ quan công quyền Ba Lan,
• đồng ý cho cư trú bao dung, đồng ý cho phép cư trú vì các lý do nhân
đạo, tỵ nạn, bảo trợ bổ sung hoặc bảo trợ tạm thời hoặc đã được cấp quy
chế tỵ nạn tại nước Cộng hòa Ba Lan.
Ngoài ra, khi người nước ngoài:
• đang xin cấp quy chế tỵ nạn hoặc tỵ nạn chính trị,
• bị bắt giữ, bị đưa vào trại quản thúc hoặc trại giam dành cho người
nước ngoài hoặc người nước ngoài đó bị áp dụng biện pháp phòng ngừa
dưới dạng cấm ra khỏi đất nước,
• đang thụ án tù hoặc đang bị tạm giam,
• đã bị buộc phải hồi hương và chưa hết hạn tự nguyện hồi hương, quy
định trong quyết định về buộc người nước ngoài hồi hương, kể cả trong
trường hợp kéo dài thời hạn này,
• bị buộc phải phải ra khỏi lãnh thổ Ba Lan trong thời hạn 30 ngày kể từ
ngày, mà trong ngày đó quyết định về từ chối gia hạn thị thực Schengen,
thị thực quốc gia, từ chối cho phép cư trú có thời hạn, từ chối cho phép
định cư, từ chối cho phép cư trú của thường trú nhân UE [Liên Minh
Châu Âu], về từ chối, về ngừng hoặc về tước bỏ việc cấp quy chế tỵ nạn
hoặc bảo trợ bổ sung, rút đồng ý cho cư trú bao dung đã có hiệu lực, còn
trong trường hợp quyết định do cơ quan công quyền đã ra, thì tính từ
ngày quyết định cuối cùng đã được trao,
• đang sinh sống bên ngoài biên giới nước Cộng hòa Ba Lan.
Người nộp đơn đề nghị là người hiện đang có giấy phép định cư hoặc giấy
phép cư trú của thường trú nhân UE.
Từ chối tiến hành xử lý - được đưa ra dưới dạng quyết định. Người nước
ngoài có quyền khiếu nại đối với quyết định này.

đối với cấp giấy phép cho sinh sống - 340 zł,
tại thời điểm nộp đơn, vào tài khoản:
Urząd Dzielnicy Śródmieście
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie SA
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ
CÓ THỜI HẠN
VỚI MỤC ĐÍCH ĐÀO
TẠO BẬC ĐẠI HỌC

đối với một thẻ cư trú - 50 zł, khi
nhận quyết định, vào tài khoản:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Biuro Budżetowo-Księgowe
NBP O/O Warszawa
83 1010 1010 0137 1022 3100
0000

ZEZWOLENIE
NA POBYT CZASOWY
W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ
NA STUDIACH

CƠ SỞ PHÁP LÝ:
Đạo luật ngày 12 tháng 12 năm 2013 về người nước ngoài
(Dz. U. z 2013r. Poz.1650)
THÔNG TIN CHI TIẾT:
www.mazowieckie.pl - Poradnik Klienta
www.interwencjaprawna.pl www.forummigracyjne.pl

Đối tác dự án:

Thông tin được Quỹ Diễn đàn Di cư Ba Lan chuẩn bị trong khuôn khổ dự án „Trung tâm Thông tin dành cho
Người nước ngoài 2”, do sự đồng tài trợ vốn của Quỹ Châu Âu dành cho Sự hòa nhập của Công dân các
Quốc gia Thứ ba và từ Ngân sách Nhà nước. Các thành viên của dự án: Hiệp hội Can thiệp Trợ giúp Pháp lý, Tỉnh trưởng
Tỉnh Mazovia (Vác-sa-va), Quỹ Diễn đàn Di cư Ba Lan.
Quỹ Diễn đàn Di cư Ba Lan chịu trách nhiệm về nội dung của bản tin này.
Các quan điểm đưa ra ở đây không thể là cương vị chính thức của cả Liên minh Châu Âu.

www.forummigracyjne.org

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ CÓ THỜI HẠN
VỚI MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC
Đơn đề nghị cấp giấy phép cho cư trú có thời hạn được đưa trực tiếp, không
muộn hơn ngày cuối cùng của cư trú hợp pháp của người đó trên lãnh thổ Ba
Lan.
Người nước ngoài đề nghị cấp giấy phép cư trú có thời hạn và lao động được
lấy dấu vân tay. Đây là điều kiện phải có để đơn đề nghị được xem xét.
Các tài liệu phải được nộp bằng tiếng Ba Lan, nộp các bản gốc hoặc nộp bản
sao và xuất trình bản gốc để kiểm tra. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải
nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Ba Lan do phiên dich tuyên thệ thực hiện.
Người nước ngoài có nghĩa vụ trực tiếp nhận thẻ cư trú được cấp do xin được
giấy phép.

NHỮNG TÀI LIỆU CẦN PHẢI CÓ:

I
II

III

4 bản của đơn đề nghị cấp giấy phép cho cư trú được điền đầy đủ (rõ
ràng, bằng tiếng Ba Lan, bằng chữ in),
4 bức ảnh màu gần đây nhất cỡ 35x45 mm, được thực hiện trên nền trắng
đồng nhất, rõ nét và cho thấy rõ đôi mắt và khuôn mặt từ đỉnh đầu xuống
phần trên hai bả vai, sao cho khuôn mặt chiếm 70-80% bức ảnh; các bức
ảnh giới thiệu một người không che đầu và không đeo kính màu, nhìn
thẳng về phía trước với đôi mắt mở, không bị tóc che khuất, nét mặt tự
nhiên và đôi môi khép kín.
Người nước ngoài có giác quan với dị tật bẩm sinh hoặc với khuyết tật
phát sinh sau khi sinh có thể nộp kèm một bức ảnh giới thiệu người đó
đeo kính màu. Trong trường hợp này phải kèm theo các tài liệu khẳng định
sự tàng tật, còn trong trường khợp không có các tài liệu đó, thì nộp kèm
theo giấy xác nhận của người nước ngoài về sự tàng tật.
Người nước ngoài thường có vật trùm đầu theo các nguyên tắc tín ngưỡng
của mình có thể nộp kèm một bức ảnh với đầu bị trùm, miễn là hình ảnh
của toàn bộ khuôn mặt được nhìn thấy. Trong trường hợp như vậy, cần
phải nộp kèm theo giấy xác nhận của người nước ngoài về sự tham dự vào
cộng đồng tín ngưỡng;
giấy thông hành còn giá trị (3 bản sao).

Những thiếu sót mang tính hình thức:

Lưu ý:

Các tài liệu nêu trên cần phải có để bắt đầu các thủ tục. Thiếu bất kỳ một trong
những tài liệu đó được gọi. "thiếu sót mang tính hình thức". Cơ quan nhận đơn
sẽ mời người đứng đơn khắc phục những thiếu sót về hình thức trong vòng 7
ngày. Tài liệu không trọn bộ sẽ dẫn đến việc đơn đề nghị bị để lại không xem xét không được xem xét.
Sau khi nộp trọn bộ các tài liệu, nước ngoài được đóng dấu trong hộ chiếu, việc
này hợp pháp hóa cư trú của người nước ngoài đang trong quá trình xem xét đơn
đề nghị. Người nước ngoài không được đóng dấu, khi không nộp đủ các tài liệu
cần thiết.

Giấy phép đầu tiên được cấp cho thời hạn 15 tháng. Nếu thời gian năm học đại
học hoặc khóa học ngắn hơn, thì giấy phép được cấp cho thời gian của năm đại
học hoặc khóa học cộng thêm ba tháng. Giấy phép tiếp theo có thể được cấp cho
thời kỳ không quá ba năm, nhưng không dài hơn thời gian kết thúc khóa học đại
học, được kéo dài thêm ba tháng.

NHỮNG TÀI LIỆU BỔ SUNG PHẢI CÓ:
• giấy xác nhận của đơn vị tiếp nhận vào học đại học hoặc tiếp tục học đại
học, hoặc giấy xác nhận về theo học khóa dự bị,
• bằng chứng nộp các khoản lệ phí theo yêu cầu cho việc học đại học/ khóa
dự bị, nếu là học phải trả tiền,
• tài liệu xác nhận việc có bảo hiểm y tế bao gồm các chi phí chữa bệnh tại
Ba Lan,
• tài liệu xác nhận có đủ phương tiện tài chính để trang trải các chi phí sinh
sống và trở về tổ quốc hoặc nơi sinh sống và các chi phí cho học đại
học/khóa dự bị

Người nước ngoài có thể không được nhận giấy phép cho cư trú có thời hạn tiếp
theo, nếu không hoàn thành năm học và bị xóa tên khỏi danh sách sinh viên.
Quyết định về vấn đề này tùy thuộc vào hoàn cảnh riêng của người nước ngoài.

