
Każdy cudzoziemiec, który przyjeżdża 
do Polski, aby się uczyć, na studia albo 
szkolenie zawodowe czy w celu prowadzenia 
pracy naukowej, musi uzyskać dokument 
uprawniający do pobytu w Polsce.

Z reguły, studenci przyjeżdżają 
do Polski na podstawie wizy otrzymanej 
w kraju pochodzenia albo w ramach ruchu 
bezwizowego1. Mają prawo do pobytu w Polsce 
tylko przez czas ważności wizy albo czas 
przewidziany w ramach ruchu bezwizowego. 

Aby przedłużyć legalność pobytu 
i ukończyć studia albo szkolenie, trzeba 
wystąpić o zezwolenie na zamieszkanie na 
czas oznaczony. Bez tego kontynuacja nauki 
w Polsce nie będzie możliwa.

1 Informacje o krajach objętych ruchem bezwizowym są 
dostępne na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
www.msz.gov.pl.

Legalizacja pobytu 
w Polsce  
uczniów i studentów 
z zagranicy

oraz na pokrycie kosztów studiów (jeśli 
są wymagane).

W przypadku podjęcia lub kontynuacji 

nauki (oraz studiów wieczorowych, 

zaocznych) trzeba przedstawić:

 ● zaświadczenie potwierdzające podjęcie 
lub kontynuację nauki;

 ● dokumenty potwierdzające posiadanie 
środków finansowych na pokrycie 
kosztów utrzymania i powrotu.

W przypadku podjęcia lub kontynuacji 

szkolenia zawodowego trzeba 

przedstawić:

 ● zaświadczenie potwierdzające podjęcie 
lub kontynuację szkolenia zawodowego;

 ● dokument potwierdzający posiadanie 
stabilnego źródła dochodu 
wystarczającego na utrzymanie (oraz 
utrzymanie osób, które pozostają na 
utrzymaniu cudzoziemca);

 ● dokument potwierdzający wysokość 
kosztów zamieszkania.

Składając wniosek w wymaganym 

terminie, cudzoziemiec otrzymuje wizę 

krajową, która umożliwi mu pobyt w Polsce do 

momentu otrzymania zezwolenia. Ta wiza nie 

uprawnia cudzoziemców do podróżowania w 

ramach państw strefy Schengen.

Złożenie wniosku po terminie niesie 

ryzyko, że student nie otrzyma zezwolenia 

w czasie ważności posiadanej wizy czy 

poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie, 

jego pobyt w Polsce będzie nielegalny i będzie 

on zobowiązany wyjechać z Polski. 

Pozostanie w Polsce po wygaśnięciu 

ważności dokumentu uprawniającego 

do pobytu w Polsce powoduje poważne 

konsekwencje: podczas wyjazdu z Polski 

cudzoziemiec zostaje wpisany do wykazu 

osób niepożądanych na terytorium RP 

i otrzymuje czasowy zakaz powrotu do 

Polski. Podczas nielegalnego pobytu 

w Polsce może też być zatrzymany 

i wydalony do kraju pochodzenia. Będąc 

w Polsce nielegalnie, student nie ma też 

możliwości ponownej legalizacji pobytu 

bez opuszczania terytorium Polski.

Składając wniosek  należy przedstawić 

oryginały wymaganych dokumentów do 

wglądu (tj. pokazać je urzędnikowi) oraz 

do wniosku dołączyć ich kopie. Można też 

dołączyć do wniosku kopie dokumentów 

potwierdzone notarialnie za zgodność 

z oryginałem. 

Dokumenty sporządzone w językach 

innych niż polski należy dostarczyć wraz 

z tłumaczeniem na język polski przez 

tłumacza przysięgłego albo konsula.

Rozpatrywanie wniosku o zezwolenie 

na zamieszkanie na czas oznaczony 

trwa  około  45 dni. Urząd informuje 

cudzoziemców, w jakim terminie zostanie 

podjęta decyzja w sprawie ich wniosku. 

Cudzoziemcy, którzy otrzymają 

zezwolenie, dostają następnie kartę 

pobytu w Polsce. Kartę można odebrać 

tylko osobiście. Za wydanie karty 

pobierana jest opłata.

Więcej informacji: http://www.bip.

mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1141

Kiedy Urząd odmawia 
wydania zezwolenia

Ustawa o cudzoziemcach określa 

w art. 57, że odmawia się wydania 

zezwolenia cudzoziemcowi, który: 

 ● nie zaliczył roku studiów i nie uzyskał 
warunkowego wpisu na następny rok 
lub semestr studiów;

 ● nie spełnia wcześniej wymienionych 
wymogów;

 ● jego dane znajdują się w wykazie 
cudzoziemców, których pobyt na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
jest niepożądany lub w Systemie 
Informacyjnym Schengen do celów 
odmowy wjazdu;

 ● okoliczności sprawy wskazują, że cel 
jego wjazdu lub pobytu w Polsce jest 
lub będzie inny niż deklarowany;

 ●  wymagają tego względy obronności 
lub bezpieczeństwa państwa albo 
ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego;

 ● zamieścił we wniosku o zezwolenie 
lub dołączył do niego dokumenty 
zawierające nieprawdziwe dane 
osobowe lub fałszywe informacje;

 ● zeznał nieprawdę lub zataił prawdę 
albo posługiwał się podrobionym 
dokumentem;

 ●  stwierdzono u niego chorobę 
lub zakażenie, podlegające 
obowiązkowemu leczeniu w Polsce, 

Opracowano na podstawie przepisów:
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(Dz.U. z 2007 r., poz. 1749)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 sierpnia 2008 r. w sprawie minimalnych kwot, jakie powinny posiadać niektóre grupy 
cudzoziemców na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i powrotu (Dz.U.z 2008 r. nr 163 poz. 1019)

a cudzoziemiec nie wyraża zgody na to 
leczenie;

 ●  nie zwrócił kosztów wydalenia, które 
zostały sfinansowane z budżetu państwa;

 ● przebywa na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej nielegalnie.

Skreślenie studenta-cudzoziemca z listy 

studentów powoduje cofnięcie zezwolenia 

na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce. 

Uczelnia jest zobowiązana informować 

Urząd Wojewódzki o przypadkach skreślenia 

zagranicznych studentów z listy studentów.

Zgodnie z polską ustawą o cudzoziemcach, 
przedłużenie wizy jest możliwe tylko jeden 
raz i tylko w wyjątkowych wypadkach, gdy 
jest to konieczne z przyczyn niezależnych 
od cudzoziemca i niemożliwych do 
przewidzenia w chwili wydawania wizy. 
Sama potrzeba kontynuacji studiów nie 
jest podstawą do przedłużenia wizy.

Jeśli jednak wydarzy się coś 
niespodziewanego, co uzasadnia 
przedłużenie wizy (np. choroba), wniosek 
w tej sprawie należy złożyć w Urzędzie 
Wojewódzkim właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania. Wniosek należy 
wypełnić w języku polskim.

Wniosek o przedłużenie wizy trzeba złożyć 
przed upływem jej ważności: 7 dni przed 
upływem ważności  w przypadku tzw. wizy 
Schengen, oraz 14 dni przed upływem 
ważności wizy krajowej. Po tym terminie 
przedłużenie wizy nie będzie możliwe.

Więcej informacji o możliwości 
przedłużenia wizy (w języku polskim): 
http://bip.mazowieckie.pl/cmsws/
page/?D;1403

Wiza



Zezwolenie na zamieszkanie na 
czas oznaczony

Zgodnie z polską ustawą o cudzoziemcach, 

pobyt studentów-cudzoziemców w Polsce 

wymaga otrzymania zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony. Możliwość 

otrzymania tego zezwolenia zależy od rodzaju 

podejmowanych studiów.

Ustawa przewiduje, że cudzoziemiec 

otrzymuje zezwolenie na zamieszkanie na 

czas oznaczony (oraz kartę pobytu), gdy:

 ● bierze udział w szkoleniach i stażach 
zawodowych w ramach programów Unii 
Europejskiej (art. 53 ust.1 pkt 4 ustawy);

 ● przybywa lub przebywa na terytorium 
Polski w celu podjęcia lub kontynuacji 
stacjonarnych studiów wyższych albo 
doktoranckich, także w przypadku 
gdy podjął studia na terytorium 
innego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, które zamierza 
kontynuować lub uzupełnić w Polsce (art. 
53 ust.1 pkt 16 ustawy);

 ● jest naukowcem, który przybywa lub 
przebywa w Polsce w celu prowadzenia 
badań naukowych na podstawie umowy 
o przyjęciu w celu realizacji projektu 
badawczego, zawartej z placówką 
naukową zatwierdzoną przez ministra 
właściwego do spraw nauki (art. 53 ust.1 
pkt 17 ustawy);

 ● posiada dokument pobytowy z adnotacją 
“naukowiec”, wydany przez inne 
państwo Unii Europejskiej, jeżeli 
umowa o przyjęciu w celu realizacji 
projektu badawczego, zawarta z właściwą 
placówką naukową tego państwa, 

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Wniosek o zezwolenie na zamieszkanie 

na czas oznaczony składa się w Urzędzie 

Wojewódzkim właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania studenta w Polsce.

Bardzo ważne jest złożenie wniosku 

o legalizację pobytu w wymaganym 

terminie – najpóźniej 45 dni przed 

upływem ważności wizy lub upływem 

terminu ważności poprzedniego 

zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony. Niedotrzymanie tego terminu 

może spowodować konieczność wyjazdu z 

Polski i przerwania studiów. 

Potrzebne dokumenty

Ubiegając się o zezwolenie na 

zamieszkanie na czas oznaczony w 

związku z nauką, studiami albo udziałem 

w szkoleniu zawodowym w Polsce należy 

złożyć wymagane dokumenty. Lista tych 

dokumentów zależy od rodzaju nauki czy 

studiów. 

przewiduje przeprowadzenie badań 
naukowych także na terytorium 
Polski (art. 53 ust.1 pkt 18 ustawy).

W wymienionych sytuacjach organ 

administracji jest zobowiązany do wydania 

zezwolenia, jeśli tylko cudzoziemiec złoży 

wniosek oraz wymagane dokumenty.

Ustawa przewiduje też możliwość 

wydania zezwolenia na zamieszkanie 

na czas oznaczony, w sytuacjach gdy 

cudzoziemiec zamierza na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub 

kontynuować:

 ● naukę, także studia wieczorowe lub 
zaoczne (art. 53a ust 1 lit a);

 ● szkolenie zawodowe (art. 53a ust 
1 lit b).

W powyższych przypadkach wydanie 

zezwolenia nie jest obligatoryjne. Organ 

administracji może wydać cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt, ale nie jest do tego 

prawnie zobowiązany.

Zezwolenie na czas oznaczony 

wydawane w celu pobierania nauki lub 

studiów jest co do zasady wydawane na 

okres trwania studiów czy pracy naukowej, 

ale na okres nie dłuższy niż rok. Później, 

student/uczeń ma możliwość wystąpienia 

o kolejne zezwolenie, aby kontynuować 

naukę.

Do przedłużenia ważności karty 

potrzebny jest wpis w indeksie o zaliczeniu 

roku studiów oraz przyjęciu na kolejny 

rok (lub wpis o warunkowym przyjęciu). 

Dokumenty wymagane od wszystkich 

cudzoziemców to:

 ● 4 wypełnione egzemplarze wniosku;

 ● 4 aktualne kolorowe fotografie;

 ● ważny dokument podróży do wglądu 
(oraz 2 kserokopie całego dokumentu);

 ● potwierdzenie zameldowania czasowego;

 ● tytuł prawny do lokalu (np. umowa 
najmu, zaświadczenie wydane przez 
akademik, w którym zaznaczone są 
koszty opłaty, informacja z uczelni, 
która zawiera informację o korzystaniu 
z akademika wraz z określeniem opłaty);

 ● dokument potwierdzający posiadanie 
ubezpieczenia zdrowotnego (takiego, 
które pokrywa koszty leczenia, nie tylko 
od nieszczęśliwych wypadków);

 ● dowód wniesienia wymaganej opłaty za 
wydanie zezwolenia   na konto wskazane 
przez  rozpatrujący wniosek  Urząd  
Wojewódzki. 

Dodatkowo, cudzoziemcy, którzy 

występują o zezwolenie na podstawie 

studiów stacjonarnych w Polsce muszą 

przedstawić:

 ● zaświadczenie potwierdzające przyjęcie 
na studia lub kontynuację studiów 
wydane przez uczelnię (zgodne 
z obowiązującym wzorem);

 ● dowód wniesienia opłaty za studia, jeśli 
jest wymagana (studenci, którzy studiują 
na podstawie stypendiów rządowych 
przedstawiają zaświadczenie z uczelni na 
ten temat);

 ● dokument potwierdzający fakt 
posiadania środków finansowych na 
pokrycie kosztów utrzymania i powrotu, 

Informacja przygotowana przez Fundację 
Polskie Forum Migracyjne w ramach projektu  
„Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców” 
w konsultacji z partnerami projektu. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz 
z budżetu Państwa.

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
www.interwencjaprawna.pl

Wojewoda Mazowiecki
www.mazowieckie.pl 

Polskie Forum Migracyjne
www.forummigracyjne.org

Za treść publikacji odpowiada Fundacja Polskie 
Forum Migracyjne. Poglądy w niej wyrażone 
nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego 
stanowiska Unii Europejskiej.

Obszerny Informator dla cudzoziemców dotyczący 
podejmowania w Polsce nauki i studiów wydała 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. 
Tekst publikacji jest dostępny w języku polskim 
na stronie www.forummigracyjne.org w dziale 
„Dla cudzoziemców”, a także na stronie  
www.oirpwarszawa.pl.
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