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1. INFORMACJE WSTĘPNE 
 

1.1. System kształcenia w Polsce. Szkolnictwo wyższe 
źródło: www.buwiwm.edu.pl 

 

W Polsce istnieją państwowe szkoły wyższe oraz niepaństwowe 

szkoły wyższe, które zaczęły powstawać po 1990 roku. Niepaństwowe 

szkoły wyższe są tworzone na podstawie zezwolenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego i uzyskują osobowość prawną po wpisaniu do 

rejestru szkół niepaństwowych, prowadzonego przez Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego.  

Od 1998 r. powstają państwowe i niepaństwowe wyższe szkoły 

zawodowe. Uczelnie te kształcą studentów w zakresie specjalności 

zawodowych oraz przygotowują ich do wykonywania zawodu, dzięki 

włączeniu do programu kształcenia 15 tygodni obowiązkowych 

praktyk. 

Studia mogą być prowadzone jako dzienne, wieczorowe, zaoczne 

i eksternistyczne. Podstawowym systemem studiów są studia dzienne.  

O przyjęcie do szkoły wyższej mogą ubiegać się osoby, które 

uzyskały świadectwo dojrzałości. Zasady przyjęć na I rok studiów są 

określane autonomicznie przez szkoły wyższe. Niektóre uczelnie 

organizują egzaminy wstępne, inne przyjmują na studia na podstawie 

konkursu ocen ze świadectwa dojrzałości, jeszcze inne – tylko na 

podstawie zapisu.  

Na wyższych uczelniach w Polsce, podobnie jak w niektórych 

innych państwach europejskich, obowiązuje 2-stopniowy system 

studiowania.  

 

Studia licencjackie 
Są to studia tzw. wyższe zawodowe, które trwają 3–3,5 roku. Po 

napisaniu i obronie pracy licencjackiej uzyskuje się tytuł licencjata lub 

inżyniera. Takie wykształcenie oferują przede wszystkim Kolegia 

Nauczycielskie, ale można też skończyć studia na szczeblu 

licencjackim na uniwersytecie, czy na innej uczelni wyższej. 

Podstawowa różnica polega na tym, że studenci wyższych uczelni 

mogą kontynuować studia na szczeblu magisterskim, natomiast 

absolwentom kolegiów takie prawo nie zawsze przysługuje w praktyce. 

Dlatego przed rozpoczęciem studiów w Kolegium Nauczycielskim 
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warto się zorientować, czy dana szkoła współpracuje z jakąś wyższą 

uczelnią i czy ta współpraca upoważnia absolwentów kolegium do 

podjęcia studiów magisterskich na wyższej uczelni. 

Jeżeli studentowi zostanie przyznane stypendium rządowe na 

studia licencjackie, może później starać się o stypendium na studia 

magisterskie, nie ma jednak pewności, że je otrzyma. 

 

Studia magisterskie 
Mogą trwać 2–3 lata, jeśli są to tzw. studia magisterskie 

uzupełniające, podejmowane po trzyletnich studiach licencjackich. Na 

większości uczelni obowiązuje pięcioletni tok magisterski, wówczas 

studia się rozpoczyna po zdaniu matury. W obu przypadkach tytuł 

magistra uzyskuje się po napisaniu pracy magisterskiej i zdaniu 

egzaminu magisterskiego.  

Tytuł magistra uzyskują studenci jedynie wyższych uczelni, 

jakimi są: uniwersytet, politechnika, akademia i wyższa szkoła 

pedagogiczna. 

Niektóre uczelnie rezygnują z przyjmowania studentów na 

pięcioletnie studia magisterskie. Proponują coraz częściej dwustop-

niowy system kształcenia: najpierw trzyletnie studia licencjackie, a nas-

tępnie (na zasadzie konkursu prac licencjackich bądź średniej ocen) – 

dwuletnie studia magisterskie. Obecnie w Polsce intensywnie 

wprowadzana jest reforma systemu edukacji, by dostosować go do 

standardów przyjętych w tzw. Deklaracji Bolońskiej. W praktyce 

oznacza to m.in. przechodzenie z systemu studiów jednolitych na 

system dwustopniowy, licencjat i później magisterium. Z założenia nie 

wszyscy muszą się dostać na ów wyższy poziom. 

Istnieje możliwość podejmowania studiów równoległych, czyli  

w trakcie studiowania na jednym kierunku – rozpoczęcia nauki na 

drugim. Zasady przyjmowania na studia równoległe są określane przez 

władze poszczególnych wydziałów i tam też należy się o nie 

dowiadywać (przeważnie, aby rozpocząć naukę na drugim kierunku 

trzeba mieć wysoką średnią ocen na kierunku pierwszym). Trzeba 

jednak pamiętać, że stypendium rządowe przyznawane jest tylko na 

studia na jednym kierunku, a zatem trzeba się liczyć z tym, że po 

wygaśnięciu pierwszego stypendium nie przysługuje już drugie na 

dokończenie studiów na drugim kierunku. Może się również okazać, że 

zmuszeni będziemy do odpłatności dewizowej za drugi kierunek. 
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Rok akademicki 
Rok akademicki obejmuje 30 tygodni nauki, po ok. 30 godzin 

zajęć każdy, i jest podzielony na dwa semestry. 

 Semestr zimowy (od 1 października do ok. 15 lutego 

następnego roku kalendarzowego) zawiera 15 tygodni nauki, przerwę 

świąteczną, zimową sesję egzaminacyjną i przerwę zimową. 

 Semestr letni (od ok. 16 lutego do 30 września) zawiera 15 

tygodni zajęć, przerwę świąteczną, letnią sesję egzaminacyjną i okres 

wakacji letnich. 

 Jeden miesiąc podczas wakacji letnich z reguły jest 

przeznaczony na praktyki zawodowe. 

Kształcenie studentów odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, 

seminariów, zajęć w laboratorium oraz konwersatoriów. 

Studenci, którzy chcą studiować różne przedmioty, czy różne 

kierunki studiów, mogą uczęszczać na zajęcia poza programem 

przewidzianym dla ich kierunku studiów. 

Zajęcia odbywają się w języku polskim, można jednak wybrać 

zajęcia w języku angielskim, a także całe programy studiów 

prowadzone w językach obcych (angielskim, francuskim, niemieckim). 

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej 

publikuje listę tych programów w każdym roku. 

Tytuły zawodowe, nadawane absolwentom szkół wyższych 

 licencjat – tytuł uzyskany po ukończeniu wyższych 

studiów zawodowych, które trwają 3 lata lub 3,5 roku,  

 inżynier – tytuł uzyskany po ukończeniu wyższych 

studiów zawodowych na kierunkach technicznych, rolniczych lub 

ekonomicznych, które trwają 3,5 roku lub 4 lata. 

 magister oraz tytuły równoważne:  

 magister edukacji,  

 magister sztuki – nadawany absolwentom studiów 

magisterskich na kierunkach artystycznych; 

 magister inżynier – nadawany absolwentom studiów 

magisterskich na kierunkach technicznych, z wyjątkiem kierunku 

architektura i urbanistyka, na kierunkach rolniczych, leśnych, a także 

na innych kierunkach studiów, jeżeli przedmioty techniczne, rolnicze 

lub leśne stanowią nie mniej niż 50% ogółu zajęć dydaktycznych 

przewidzianych w planach studiów i w programach nauczania na tych 

kierunkach; 
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 magister inżynier architekt – nadawany absolwentom 

studiów magisterskich na kierunku architektura i urbanistyka; 

 lekarz – nadawany absolwentom kierunku lekarskiego; 

 lekarz stomatolog lub lekarz weterynarii – nadawane po 

ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich. Na kierunkach 

medycznych i weterynarii nauka trwa do 6 lat. Tytuł zawodowy 

magister można uzyskać także po ukończeniu 2–2,5-letnich 

uzupełniających studiów magisterskich, które mogą podjąć osoby, które 

ukończyły wyższe studia zawodowe z tytułem zawodowym licencjat 

lub inżynier. 

Aby uzyskać wymienione powyżej tytuły zawodowe student 

musi zaliczyć wszystkie przedmioty i praktyki objęte planem studiów, 

złożyć i obronić pracę dyplomową oraz zdać pomyślnie egzamin 

dyplomowy.  

Absolwent szkoły wyższej otrzymuje dyplom ukończenia 

studiów na określonym kierunku studiów, trzy odpisy a także – na swój 

wniosek – dyplom w języku obcym. 

Studia podyplomowe 
Studia podyplomowe – forma kształcenia, na którą 

przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej 

pierwszego stopnia, prowadzona na uczelni, w instytucie naukowym 

Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum 

Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończąca się uzyskaniem 

kwalifikacji podyplomowych. 

Są odpłatne, trwają od roku do dwóch lat. Adresowane są do 

osób posiadających już wyższe wykształcenie. Dają możliwość 

podniesienia swoich specjalistycznych kwalifikacji zawodowych. 

Studia doktoranckie 

Są prowadzone zazwyczaj w trybie dziennym i zaocznym. 

Trwają od 3 (w Polskiej Akademii Nauk) do 4 lat (na uczelniach 

wyższych), kończą się napisaniem i obroną pracy doktorskiej. O 

przyjęciu na studia decyduje spełnienie wymogów formalnych (przede 

wszystkim bardzo dobra praca magisterska) oraz znalezienie 

promotora, zebranie wielu pozytywnych opinii popierających z uczelni 

i organizacji polonijnych. Czasem niezbędne jest odbycie rozmowy 

kwalifikacyjnej. Są dwa rodzaje stypendium RP na studiach 

doktoranckich. Stypendium w trybie studiów dziennych jest wypłacane 
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co miesiąc w kwocie równej 250% stawki wynagrodzenia zasadniczego 

(powyżej 1000 zł.). Stypendium zaoczne wypłacane jest tylko przez 

trzy miesiące w ciągu roku. Jeżeli nie uda się uzyskać stypendium RP, 

chociażby zaocznego, to należy być prawie stuprocentowo pewnym, że 

konieczne będzie wnoszenie opłat za studia w wysokości ok. 3000 euro 

rocznie. 

Studia stacjonarne – forma studiów wyższych, w której co 

najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć 

dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich i studentów. 

Studia niestacjonarne – forma studiów wyższych, inna niż 

studia stacjonarne, wskazana przez senat uczelni. 

Stopnie i tytuły naukowe 

 doktor – stopień naukowy nadawany osobie, która zdała  

z wynikiem pomyślnym egzaminy doktorskie oraz przygotowała i ob-

roniła pracę doktorską. Do ubiegania się o stopień naukowy doktora 

uprawnia tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

 doktor habilitowany – stopień naukowy nadawany osobie, 

która, posiadając stopień naukowy doktora, uzyskała znaczny dorobek 

naukowy lub artystyczny, przedłożyła rozprawę habilitacyjną i po-

myślnie przeszła przewód habilitacyjny. 

W zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych nadawane są 

kwalifikacje I i II stopnia będące podstawą do przyznawania 

uprawnienia równoważnego stopniowi naukowemu odpowiednio 

doktora i doktora habilitowanego.  

Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego są nadawane 

w jednostkach organizacyjnych szkół wyższych oraz w innych 

placówkach naukowych, które posiadają uprawnienia do ich 

nadawania.  

 profesor – tytuł naukowy nadawany przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej 
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1.2.  Warunki kształcenia 

 

O status studenta wyższej uczelni w Polsce może w zasadzie 

ubiegać się każda osoba, która chce studiować. W przypadku stu-

dentów-obcokrajowców należy złożyć stosowne podanie u Rektora 

wybranej uczelni. Jedną z najistotniejszych okoliczności, o jakich 

należy pamiętać przy podejmowaniu studiów jest zapewnienie sobie 

źródła utrzymania na okres nauki. Są bowiem 4 możliwości: 

Stypendium rządowe 

Stypendium rządowe przyznawane jest przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) osobom, które pomyślnie zdały 

egzaminy w trakcie rekrutacji na studia do Polski, rekrutacji, 

prowadzonej corocznie przez konsulaty RP. Stypendystami MNiSW-u 

zostają też laureaci Olimpiady Języka Polskiego i Literatury. W ramach 

tego systemu nauka jest bezpłatna, a ponadto stypendysta otrzymuje 

miesięcznie kwotę równą 150% wynagrodzenia zasadniczego, czyli 

obecnie 900 zł. Stypendium może być zawieszone, gdy stypendysta 

powtarza semestr lub rok studiów, nie ma zalegalizowanego pobytu, 

przebywa poza granicami RP dłużej niż miesiąc. W przypadku, gdy 

stypendysta podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których 

zostało mu przyznane stypendium, powtarza wielokrotnie dany semestr 

lub rok studiów bądź też został ukarany dyscyplinarnie, stypendium 

może mu zostać cofnięte. Ważna zmiana zaszła w związku z wejściem 

Polski do Unii Europejskiej.  

Obywatele krajów UE przy staraniu o studia będą mogli 

zdecydować, czy chcą być w Polsce traktowani jako cudzoziemcy czy 

jako obywatele UE. Jeżeli wybiorą to pierwsze rozwiązanie, wówczas 

będą mieli prawo do starań o stypendia. 

Karta Polaka. Co to jest i do czego uprawnia? 

1. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przyna-

leżność do narodu polskiego. Jej posiadaczowi przysługują uprawnienia 

wynikające z ustawy o Karcie Polaka. Posiadacz Karty Polaka ma 

prawo do: 

 podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoran-

ckich oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach 

naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie 



 11  

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 

164, poz. 1365 z późn. zm.); 

 korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 

 korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach 

nagłych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), chyba że 

umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, 

przewiduje zasady bardziej korzystne; 

 ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego 

transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, 

pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o upraw-

nieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.); 

 bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych. 

2. Posiadacze Karty Polaka mogą korzystać z nauki w publicz-

nych szkołach ponadgimnazjalnych, dotychczasowych publicznych 

szkołach ponadpodstawowych, publicznych szkołach artystycznych, 

publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych 

placówkach na warunkach dotyczących obywateli polskich. 

3. Posiadacze Karty Polaka mogą także podejmować i odbywać 

w Polsce studia, studia doktoranckie, włącznie ze studiami na 

uczelniach publicznych, oraz inne formy kształcenia, na takich samych 

zasadach jak obywatele polscy. Ponadto zachowują oni prawo do 

ubiegania się o stypendia i inną pomoc przewidzianą w odrębnych 

przepisach dla cudzoziemców. 

Studenci-stypendyści RP mogą też ubiegać się o następujące 

zasiłki: 

 Na zagospodarowanie – dotyczy to jednak wyłącznie osób na 

pierwszym roku i w praktyce pochodzących z tak odległych krajów, jak 

np. Kazachstan – do 60% maksymalnego stypendium Wzór podania:  

http://smokwarszawa.w.interia.pl/podania/zagospod.htm 

 W wypadkach losowych (np. urodzenie dziecka, zgon w 

rodzinie), które powinny być odpowiednio udokumentowane bądź 
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poświadczone zeznaniem na policji – do 40% maksymalnego 

stypendium. Wzór podania: 

http://smokwarszawa.w.interia.pl/podania/losowy.htm 

 Na pisanie pracy dyplomowej lub magisterskiej – ta pomoc 

finansowa przysługuje studentom na ostatnim roku ich studiów – do 

40% maksymalnego stypendium. Wzór podania dostępny na stronie: 

http://smokwarszawa.w.interia.pl/podania/dyplomowa.htm 

 Studia "bez świadczeń" 
Po zdanych egzaminach komisja może nam zaproponować tzw. 

"studia bez świadczeń" – nie płacimy wtedy za naukę, ale nie mamy 

opłacanego akademika ani utrzymania. Po dwóch latach studiowania 

bez opłat za studia i bez świadczeń finansowych z MNiSW-u można się 

ubiegać o stypendium RP. Jest niemalże regułą, że zostanie ono 

przyznane, przy czym obowiązują tu całoroczne terminy składania 

podań o stypendium. 

Stypendium prywatne 

Mogą to być studia "bez świadczeń", ale student otrzymuje 

środki utrzymania przyznawane przez: 

 osoby prywatne; 

 fundacje i stowarzyszenia, zajmujące się wspieraniem Polaków 

– głównie Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (wzór podania: 

http://smokwarszawa.w.interia.pl/podania/styp.htm) i Fundacja Jana 

Pawła II, ale dotyczy to studiów na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim. Do otrzymania stypendium Fundacji niezbędna jest m.in. 

pozytywna opinia parafii); 

 urzędy i jednostki administracyjne (np. prezydenci miast, gminy). 

O takie stypendium należy ubiegać się samodzielnie. Obywatele 

Unii Europejskiej również mogą się o nie starać. Informacje na temat 

istniejących możliwości można zdobyć w konsulacie RP, w organizac-

jach i stowarzyszeniach polonijnych, czasem również w parafiach (np. 

o Fundacja Jana Pawła II i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim). Nie 

bez znaczenia są też prywatne znajomości. Osobom, które podjęły stu-

dia bez stypendium Rządu RP, nie przysługują zasiłki z MNiSW-u. 

Należy natomiast złożyć podanie do rektora wybranej uczelni o zwol-

nienie z opłat za naukę. Niestety, trzeba się liczyć z możliwością 

odmowy. 

Po dwóch latach studiowania bez opłat za studia i bez świadczeń 

finansowych z MNiSW-u można się ubiegać o stypendium MNiSW-u. 
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Studia na zasadach ogólnych 

Taki scenariusz, bez świadczeń ze strony MNiSW-u i uczelni, 

również jest możliwy. Polecany jest jednak wyłącznie dla zamożnych 

kandydatów, którzy są w stanie zapewnić sobie utrzymanie (np. dzięki 

wsparciu rodziny) i zapłacić za naukę (1–6 tys. euro rocznie). Osoby, 

które nie stać na taki wariant, mogą złożyć podanie do rektora wybranej 

uczelni o zwolnienie z opłat za naukę. Po uzyskaniu zgody można 

zdecydować się na podjęcie nauki i mieć nadzieję na szybkie 

znalezienie jakiegoś źródła dochodów. Niektóre stowarzyszenia mogą 

przyznać zapomogę, ale nie jest to zwykle kwota wystarczająca na 

pokrycie wszystkich wydatków, a nawet na opłacenie czesnego.  

Jeżeli płacimy za naukę, nie możemy starać się o stypendium  

z MNiSW-u. Można starać się jedynie o stypendia od osób prywatnych 

lub stowarzyszeń i fundacji. 

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego www.nauka.gov.pl 

Jeżeli nie uda się Wam dostać na studia w danym roku, możecie 

próbować w przyszłym. Możecie również starać się o studia w swoim 

kraju. Wówczas macie szansę na stypendium Fundacji „Semper 

Polonia”. O warunkach uzyskania tego stypendium dowiecie się w 

Konsulacie RP u siebie w kraju. 

1.3. Rekrutacja 

Cudzoziemcy – w zależności od ich statusu prawnego lub 

posiadanego obywatelstwa – mogą podejmować i odbywać studia oraz 

uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych albo na 

zasadach obowiązujących obywateli polskich, albo w trybie innym 

niżeli obowiązujący obywateli polskich, albo na innych warunkach.
1
 

Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka mają możliwość 

ubiegania się o przyjęcie na studia: 

 na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo 

 w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące 

obywateli polskich, w tym także jako stypendyści strony polskiej, czyli 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub innych ministrów 

nadzorujących uczelnie. 

                                                 
1
Art. 43 ust. 2–5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz..U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). 
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Osoby posiadające polskie pochodzenie mają możliwość 

przystąpienia do rekrutacji organizowanej przez konsulaty lub 

bezpośrednio zgłaszając swoją kandydaturę na studia do uczelni 

wyższej w Polsce. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego
2
 na studia pierwszego oraz drugiego stopnia mogą 

być przyjmowani cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji 

obowiązujących obywateli polskich. Warunki oraz terminy rekrutacji 

należy sprawdzać bezpośrednio na stronach internetowych uczelni 

wyższej, gdyż mogą one się różnić. Często też informacje na temat 

szczegółów rekrutacji w danym roku i kraju można znaleźć na stronach 

internetowych konsulatów danego kraju. 

Kandydaci na studia w większości polskich uczelniach 

przystępują do rekrutacji stosownie do posiadanego przez nich 

obywatelstwa lub statusu w Polsce. Rekrutacja przebiega w oparciu o 

dwie grupy zasad: 

o zasady dotyczące obywateli polskich oraz osób 

nieposiadających obywatelstwa polskiego (cudzoziemców) 

podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich 

o zasady dotyczące osób nieposiadających obywatelstwa 

polskiego (cudzoziemców) podejmujących studia na zasadach innych 

niż obowiązujące obywateli polskich. 

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie są 

zobligowani ubiegać się o przyjęcie na studia według zasad 

dotyczących obywateli polskich. 

Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego, którzy 

spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

 posiadają ważną Kartę Polaka lub 

 posiadają aktualne zezwolenie na osiedlenie się, lub 

 posiadają aktualny status uchodźcy nadany w Rzeczy-

pospolitej Polskiej, lub 

 korzystają z ochrony czasowej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

 są pracownikiem migrującym i obywatelem państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

                                                 
2
 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12 

października 2005 (Dz. U. Nr 190, poz. 1406). 
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państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, lub członkiem rodziny takiej osoby, jeżeli mieszka ona 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

 posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długotermi-

nowego Wspólnot Europejskich na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub 

 posiadają wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z oko-

licznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z 13 

czerwca 2003 roku – o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z 

późn. zm.), lub 

 jako obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego 

rodziny, lub 

 udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

są uprawnieni do ubiegania się o przyjęcie na studia według 

zasad: 

 dotyczących obywateli polskich lub 

 dotyczących cudzoziemców podejmujących studia na 

zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. 

Warto pamiętać że: 

 osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, które 

postanowią ubiegać się o przyjęcie na studia według zasad dotyczących 

obywateli polskich, będą przystępować do postępowania kwali-

fikacyjnego w oparciu o te same kryteria co obywatele polscy; 

 osoby posiadające więcej niż jedno obywatelstwo, w tym 

polskie, są w świetle prawa obywatelami polskimi zobligowanymi do 

przystąpienia do rekrutacji na zasadach przewidzianych dla obywateli 

polskich; 

 kandydaci, którzy będą ubiegać się o przyjęcie według 

niewłaściwych zasad (tj. nieodpowiadających ich obywatelstwu oraz 

statusowi w Polsce), nie zostaną przyjęci na studia bez względu na 

ostateczny wynik kwalifikacji oraz pozycję na liście rankingowej. 
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Warunki ubiegania się o przyjęcie na studia ze stypendium 

rządu Rzeczypospolitej Polski 

O stypendium Rządu RP mogą ubiegać się tylko osoby 

narodowości polskiej, które 

 ukończyły (lub przed rozpoczęciem nauki ukończą) 17 lat; 

 posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej uprawniające 

do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania; 

 władają językiem polskim w stopniu co najmniej 

dostatecznym; 

 były uczniami szkół średnich z polskim językiem nauczania (w 

miejscowościach, gdzie takie szkoły istnieją); 

 w szkole średniej uzyskiwały co najmniej dobre wyniki w 

nauce; 

 odznaczają się dobrym stanem zdrowia, poświadczonym 

świadectwem właściwego oddziału służby zdrowia; 

 ukończyły szkołę średnią nie dawniej jak trzy lata temu. 

Do postępowania kwalifikacyjnego nie są dopuszczani 

kandydaci, którzy 

 już próbowali studiować w Polsce i nie sprostali obowiązkom 

lub zostali skreśleni z innych powodów; 

 już są studentami szkół wyższych w Polsce (bądź w miejscu 

zamieszkania) lub odbywali kurs przygotowawczy w Polsce 

zakończony egzaminem; 

 ukończyli szkołę średnią w Polsce. 

Etapy postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ze 

stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polski: 

I. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Polsce 

składają osobiście następujące dokumenty: 

 wypełniony w 2 egzemplarzach kwestionariusz-podanie dla 

ubiegających się o przyjęcie na studia w Polsce; 

 zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia; 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej; 

 opinie polecające organizacji polskiej (polonijnej) lub innej, np. 

szkoły, parafii, nauczyciela z Polski itp.; 

 2 fotografie 3x4 cm z napisanym na odwrocie imieniem i 

nazwiskiem. 

Podczas składania dokumentów kandydaci powinni mieć przy 

sobie paszport i świadectwo urodzenia. Jeżeli w paszporcie nie ma 



 17  

potwierdzenia narodowości polskiej kandydat powinien przedstawić 

dokumenty potwierdzające narodowość polską przynajmniej jednego z 

rodziców lub dziadków, lub dwóch pradziadków. 

II. Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech części: 

1. Język polski (test podstawowy, warunkujący przystąpienie 

do dalszej części egzaminu). Przewidziany dla wszystkich kandydatów, 

którzy nie uczęszczali do polskiej szkoły. 

2. Pisemny sprawdzian testowy z przedmiotów kierunko-

wych. (a) Do szkół wyższych na kierunki humanistyczne i pedago-

giczne: język polski — test dla grupy humanistycznej, historia — pod-

stawowe wiadomości z historii Polski i powszechnej. b) Do szkół wyż-

szych na kierunki matematyczno-przyrodnicze i techniczne: matematyka 

— test z zakresu programu szkoły średniej, fizyka (na matematykę, 

fizykę, informatykę i wszystkie kierunki techniczne) lub biologia (na 

biologię) lub chemia (na chemię) c) na kierunek psychologia obo-

wiązują oba testy z języka polskiego oraz test z biologii, d) na kierunek 

konserwacja zabytków niezbędne jest uzyskanie opinii z uczelni o zdol-

nościach artystycznych kandydata oraz test z języka polskiego, historii  

i chemii, e) na kierunki ekonomiczne i geografię oraz organizację  

i zarządzanie: matematyka – program szkoły średniej, geografia – pod-

stawowe wiadomości z geografii ogólnej, fizycznej i gospodarczej, f) 

do szkół wyższych na kierunki medyczne, rolnicze i sportowe: biologia, 

chemia – program szkoły średniej, geografia  – na rekreację i tu-

rystykę); 

3. Indywidualne rozmowy komisja przeprowadza z kandyda-

tami, którzy uzyskali pozytywne wyniki testów. Tematyka rozmów mo-

że dotyczyć: braków zauważonych w testach; zainteresowań kandydata, 

sposobów ich wykorzystania i rozwoju; uzasadnienie wyboru okreś-

lonego kierunku studiów; wiedzy z zakresu dziedzin wchodzących  

w skład programu studiów na wybranym kierunku kształcenia; 

znajomości realiów polskich; ogólnego oczytania, umiejętności samo-

dzielnego myślenia; orientacji we współczesnych problemach między-

narodowych, politycznych, gospodarczych, naukowych, kulturalnych. 

Komisja może zwolnić z egzaminu ustnego kandydatów, którzy 

z egzaminów testowych uzyskali najlepsze wyniki w grupie zdających. 

Na podstawie wyników egzaminów Komisja decyduje na jaką formę 

studiów zakwalifikować kandydata (pełne studia magisterskie lub 

wyższe studia zawodowe). 
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2. NA STUDIACH 
 

2.1. Okres przygotowawczy 

Niemalże wszyscy przyszli studenci, którzy dostali się na studia 

do Polski za pośrednictwem konsulatu RP, są skierowywani na tzw. 

kurs przygotowawczy. Nie dotyczy to tylko laureatów Olimpiady 

Języka Polskiego i Literatury, jak również osób podejmujących studia 

samodzielnie. Jeżeli ktoś podejmuje studia samodzielnie, może odbyć 

kurs przygotowawczy, ale odpłatnie – na warunkach finansowych 

określonych przez dyrekcję studium. 

Pierwszą instytucją, z jaką się styka przyjeżdżający do Polski na 

studia potencjalny student, jest Studium Języka Polskiego dla 

Cudzoziemców (SJPDC) w Łodzi, Lublinie, Krakowie, Rzeszowie, 

Katowicach czy Wrocławiu. 

Istnieją dwa rodzaje kursów przygotowawczych: 

 tzw. sesja orientacyjna – dla absolwentów szkół z polskim 

językiem wykładowym lub innych osób z bardzo dobrą znajomością 

języka polskiego. Sesja ta trwa miesiąc, odbywa się we wrześniu i jest 

zakończona egzaminem; 

 roczny kurs języka polskiego dla pozostałych osób odbywający 

się w Studiach Języka Polskiego dla Cudzoziemców. 

Osoby zakwalifikowane na studia medyczne zdają egzamin 

testowy organizowany każdego roku w czerwcu przez Ministerstwo 

Zdrowia (odbywa się on w SJPDC w Łodzi). 

Z założenia kurs przygotowawczy ma przygotować studenta do 

studiów pod względem merytorycznym i językowym, jak też wyrównać 

ewentualne różnice w programach nauczania w różnych krajach. 

W trakcie trwania rocznego kursu przygotowawczego istnieje 

możliwość wyboru uczelni, na której by się chciało studiować, jak 

również – choć nie bez trudności – zmiany wybranego wcześniej 

kierunku studiów. O ile przesunięcia w zakresie kierunków częściowo 

spokrewnionych nie przysparzają większych trudności (polonistyka – 

historia albo odwrotnie), o tyle zamiana polonistyki na medycynę jest 

zwykle niemożliwa. 

Na zakończenie rocznego kursu przygotowawczego zdawane są 

egzaminy. Osoby, które nie uzyskają wymaganej ilości punktów mogą 

być nakłaniane do zmiany kierunku studiów na pokrewny, ale mniej 

popularny (np. medycyna na weterynarię). Brak pozytywnego wyniku 
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ukończenia Studium Języka Polskiego oznacza konieczność jego 

powtórzenia, jednak wówczas słuchacz nie otrzymuje stypendium. 

2.2. Kwestie prawne 

(akty prawne dotyczące tych kwestii zawarte są w USTAWIE z 

dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, 

poz. 1175.) również z zmianami w następnych latach).  

2.2.1. Legalizacja pobytu 
Pobyt na terytorium Polski legalizuje się w Konsulacie 

(wyrobienie nowej wizy), bądź w Wydziale ds. Cudzoziemców Urzędu 

Wojewódzkiego (Karty Pobytu lub przedłużenie wizy).  

Ważne! 

1. Jest tu podana lista tylko tych dokumentów, które są 

wymagane w każdym województwie. Zalecane jest uzyskanie bardziej 

szczegółowych informacji w Wydziale ds. Cudzoziemców lub na 

stronie województwa, w którym będą Państwo podawali wnioski. 

Przedłużenie wizy nie jest zwykłą operacją, muszą być spełnione 

warunki opisane w rozdziale „Wiza krajowa i Schengen”, inaczej 

wniosek zostanie odrzucony. Najlepiej ubiegać się tylko o tak zwaną 

Kartę Pobytu lub wyrabiać nową wizę w kraju zamieszkania. 

2. Wizę wydaje tylko konsul (czyli osoba poza granicami 

Polski). 

3. Tłumaczenie na język polski dokumentów musi być 

dokonane tylko przez tłumacza przysięgłego na terytorium RP. 

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (tzw. Karta 

Pobytu) 

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony jest ważne 1 rok 

– w przypadku studenta. 

Dla Karty Pobytu nie są potrzebne żadne warunki, które są 

niezbędne dla przedłużenie wizy. 

Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się do wojewody 

właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu co najmniej 45 

dni przed upływem okresu pobytu na podstawie wizy lub okresu 

pobytu na jaki udzielone zostało poprzednie zezwolenie. 
[4] [5]3

 

                                                 
3
  W nawiasach podano odsyłacze do dokumentów w Aneksie  (zob. str. 42) 
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Załączone dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, 

do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumacze-

nia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula. 
[4] [6] 

Wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, 

drukowanymi literami. 
[4] [6]

  

Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu 

dokumentów. 
[4]

 

Oryginały składanych dokumentów należy okazać do wglądu. 
[4] 

Cudzoziemiec zobowiązany jest odebrać Kartę Pobytu osobiście. 
[4]

 

WYMAGANE DOKUMENTY:  

 4 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem 

wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 

(można ściągnąć wzór dla konkretnego województwa z Internetu) – 

wypełnia się w języku polskim, drukowanymi literami (więcej 

szczegółów na ostatniej stronie wniosku pod nazwą „Pouczenie”). 

 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymia-

rach 35x45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym 

jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz 

od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zaj-

mowała 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; fotografie winny być trwale złączone z 

wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym;  

 ważny dokument podróży (3 kserokopie + oryginał do 

wglądu) – może to być paszport; 

 potwierdzenie zameldowania czasowego;  

 tytuł prawny do lokalu (za tytuł prawny do lokalu nie 

uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego 

zstępny, wstępny, lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo 

cudzoziemca).
[2]

 

Jeżeli student mieszka w akademiku, 2 ostatni punkty zamieniają 

się na zaświadczenie z tego akademika, gdzie on/ona mieszka. Jeżeli 

nie, to potwierdzenie zameldowania czasowego można dostać w Gmi-

nie (ale przed tym właściciel musi zameldować taką osobę), tytuł 

prawny do lokalu – jest to umowa najmu, dodatkowo potrzeba złożyć 
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(jeżeli to nie zostało uwzględnione w umowie najmu) dokumenty 

potwierdzające wysokość opłat (woda etc.). 

Dodatkowo, w przypadku podjęcia lub kontynuacji studiów 

stacjonarnych lub dziennych studiów doktoranckich student powinien 

złożyć:  

1. zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia (zgodne 

z wzorem na stronie internetowej województwa) lub kontynuację 

studiów wydane przez jednostkę prowadzącą studia; 

2. dowód uiszczenia opłat, jeżeli są one wymagane przez 

jednostkę prowadzącą studia w celu podjęcia lub kontynuowania 

studiów; 

3. dokumenty potwierdzające posiadanie środków 

finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu, a także na 

pokrycie kosztów studiów; 

4. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia 

zdrowotnego. 
[2]

 

W punkcie 3 chodzi o to, że ubiegający w jednym przypadku ma 

na koncie 9600 zł. (jeżeli tak, to dodatkowo trzeba wyjaśnić władzom 

skąd są te pieniądze) lub ma zaświadczenie z banku, że każdy miesiąc 

na jego konto wpływa nie mniej niż 800 zł. Albo, w innym przypadku 

jeżeli student dostaje stypendium >800 zł. miesięcznie – zaświadczenie 

o posiadaniu takiego stypendium. W obydwu przypadkach należy 

wypełnić oświadczenie (formularz można dostać jako wydruk w 

Wydziale Spraw Cudzoziemców) o tym, ile kosztuje bilet + wykaz 

posiadania środków na pokrycie ceny biletu. 

 W punkcie 4 chodzi o zaświadczenie o ubezpieczeniu z uczelni, 

jeżeli uczelnia ubezpiecza ubiegającego się o Kartę Pobytu, lub 

potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Dla konkretnych 

uczelni ubezpieczenie zdrowotne załatwia się w inny sposób. 

Wszystkie miejsca opłat za Zezwolenie na zamieszkanie na czas 

oznaczony można znaleźć na stronie internetowej województwa. Opłatę 

w wysokości 340 zł wnosi się w momencie złożenia wniosku. Za 

wydanie Karty pobytu przy odbiorze decyzji – 50 zł.   

Wiza Krajowa i Schengen 

Wizę (Schengen jak i krajową) wydaje wyłącznie konsul (czyli 

wydaje się ją poza granicami Polski). 

Wojewoda może przedłużyć wizę krajową jeżeli zostaną speł-

nione łącznie następujące warunki: 
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 przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty 

cudzoziemca albo względy humanitarne, uniemożliwiające mu 

opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem 

terminu ważności wizy lub przed końcem objętego tą wizą 

dozwolonego okresu pobytu; 

 zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie 

wizy wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do 

przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy; 

 okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż 

deklarowany; 

 nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się 

wydania wizy krajowej. 

Wojewoda przedłuża wizę Schengen, jeżeli uzna, że posiadacz 

wizy wykazał, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humani-

tarnych nie jest możliwe opuszczenie terytorium państw członkowskich 

przed upływem terminu wizy lub przed końcem objętego wizą dozwo-

lonego okresu pobytu (obligatoryjne przedłużenie wizy Schengen). 

Wojewoda może przedłużyć wizę Schengen, jeżeli posiadacz 

wizy przedstawił dowód na istnienie ważnych powodów osobistych 

uzasadniających przedłużenie okresu ważności wizy lub okresu pobytu 

(fakultatywne przedłużenie wizy Schengen). 

Wizę można przedłużyć tylko jeden raz. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 wniosek o przedłużenie wizy; 

 aktualna kolorowa fotografia nieuszkodzona, wyraźna,  

o wymiarach 4,5x3,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy  

i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost, z otwartymi 

oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy  

i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia 

twarzy; osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi 

szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z 

ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami 

swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, 

ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby, fotografie 

winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w 

miejscu do tego przeznaczonym; 
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 dokument podróży z ważnością przekraczającą co 

najmniej o 3 miesiące termin, w którym musi nastąpić wyjazd z te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej (1 kserokopia + oryginał do 

wglądu); 

 dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych 

we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o przedłu-

żenie wizy, potwierdzające zamierzony cel i okoliczności planowanego 

pobytu; 

 dokumenty potwierdzące posiadanie środków finansowych 

niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej; 

 dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia 

zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego 

ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w 

wysokości 30 000 EUR, ważnego przez okres planowanego pobytu 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego 

wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym 

terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów 

medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem 

szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się 

do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń 

zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich 

świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku - 

w przypadku wizy krajowej; 

 podróżne ubezpieczenie medyczne, o którym mowa w art. 

15 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego - w przypadku przedłużenia 

wizy Schengen; 

 aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy; 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy 

okazać ich oryginały. 
[1] 

 

Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej 

 

Obywatele UE, którzy przebywają więcej niż 90 dni w Polsce muszą 

zarejestrować się. Czas zarejestrowanego pobytu obywatela UE jest 

bezterminowy. 
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WYMAGANE DOKUMENTY: 

 wniosek o zarejestrowanie pobytu wypełniony w języku 

polskim (zdecydowanie usprawni postępowanie dołączenie do wniosku 

3 jego kserokopii). Więcej szczegółów na ostatniej stronie wniosku – 

„Pouczenie”; 

 kserokopia dokumentu podróży albo innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (zdecydowanie usprawni 

postępowanie dołączenie 3 kserokopii); 

 potwierdzenie zameldowania czasowego – chodzi o 

zwykły meldunek. 

DODATKOWO SKŁADA SIĘ 

W przypadku studiowania lub odbywania szkolenia 

zawodowego:  

 zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły 

wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe; 

 dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia 

zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego; 

 pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających 

środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, bez 

potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej lub dowód 

potwierdzający ich posiadanie (Wzór takiego oświadczenia można 

dostać w Wydziale ds. Cudzoziemców) 

Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie, mogą być w 

szczególności: 

o karta kredytowa;  

o zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku 

lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upo-

ważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione 

najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie 

pobytu  

Rejestracja pobytu członka rodziny obywatela UE będącego 

obywatelem UE 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 1 egzemplarz wniosku o zarejestrowanie pobytu 

wypełnionego w języku polskim (zdecydowanie usprawni 

postępowanie dołączenie 3 jego kserokopii); 
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 kserokopia dokumentu podróży albo innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (zdecydowanie usprawni 

postępowanie dołączenie 3 jego kserokopii); 

 potwierdzenie zameldowania czasowego; 

 zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii 

Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek 

rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa; 

 zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi 

rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający 

pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej; 

 wstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi 

rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na 

utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej. 

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE wydawana 

cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem Unii Europejskiej 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 1 egzemplarz wniosku o wydanie karty pobytu członka 

rodziny obywatela UE wypełnionego w języku polskim (zdecydowanie 

usprawni postępowanie dołączenie 3 jego kserokopii); 

 kserokopia dokumentu podróży cudzoziemca (zdecydo-

wanie usprawni postępowanie dołączenie 3 jego kserokopii); 

 5 aktualnych fotografii nieuszkodzonych, wyraźnych, 

kolorowych o wymiarach 4,5x3,5 cm, przedstawiających osobę bez 

nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby 

ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym 

uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, fotografie 

winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w 

miejscu do tego przeznaczonym; 

 potwierdzenie zameldowania czasowego; 

 zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii 

Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek 

rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa; 

 zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi 

rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający 

pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej; 
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 wstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi 

rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na 

utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej; 

 dokument potwierdzający legalny pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 dowód potwierdzający posiadanie środków 

wystarczających do pokrycia kosztów pobytu bez potrzeby korzystania 

ze środków pomocy społecznej. 
[3]

 

Zezwolenie na osiedlenie się na podstawie art. 52 ust. 5 

Konstytucji RP dla osób polskiego pochodzenia 

Osoby (niekoniecznie studenci) mające polskie pochodzenie po-

twierdzone przez Konsula RP mogą uzyskać zezwolenie na osiedlenie 

się praktycznie bez żadnych dodatkowych wymogów (okresu nie-

przerwanego pobytu, pracy itd.) Dla studenta-stypendysty RP 

uzyskanie ww. zezwolenia oznacza formalną utratę prawa do 

stypendium RP. 

Dokumentami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być 

dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne 

(również przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich) dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków 

lub pradziadków (jednego z rodziców lub dziadka, lub 2 pradziadków). 

Ważne!!! Karta Polaka nie jest koniecznym dokumentem 

potwierdzającym polskie pochodzenie. 

2.2.2. Zatrudnienie 

Generalnie studenci-obcokrajowcy nie mają prawa do pracy w 

RP, chyba że uzyskają na to zgodę odpowiednich władz. Studenci 

studiów dziennych przebywający w RP na podstawie wizy studenckiej 

mogą podjąć pracę wakacyjną na okres 3 miesięcy (lipiec-wrzesień) 

bez zezwolenia na pracę i zgody Powiatowego Urzędu Pracy. 

Obywatele krajów UE mogą pracować bez ograniczeń. Bez ograniczeń 

mogą podjąć pracę również studenci przebywający na terenie RP na 

podstawie ważnej wizy wydanej na podstawie posiadanej Karty Polaka. 

Jeśli pracodawca jest zainteresowany dłuższą współpracą, po-

winien wystąpić do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ze-

zwolenie na pracę i zgodę za zatrudnienie studenta-obcokrajowca na 

określonym stanowisku. Jeśli student przebywa na terytorium RP na 

podstawie karty pobytu czasowego, wydanej na podstawie art. 53 ust. 1 



 27  

pkt. 16, to zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Student może 

pracować do końca ważności posiadanej karty pobytu. 

W dziale PRAWO dostępne są rozporządzenia dotyczące szcze-

gólnych przypadków, w których nie są wymagane zezwolenia na pracę. 

2.2.3. Leczenie i nagłe wypadki 

Student z zagranicy kształcący się w Polsce ma możliwość 

zapewnienia sobie pokrycia kosztów leczenia na kilka sposobów: 

1. na podstawie wykupienia ubezpieczenia, dającego 

możliwość leczenia się w publicznym systemie ochrony zdrowia – 

Narodowym Funduszu Zdrowia; 

2. na podstawie polisy wykupionej w komercyjnym 

zakładzie ubezpieczeń; 

3. dla osób z krajów Unii Europejskiej na podstawie 

posiadanej Karty Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego 

(EKUZ) – dotyczy tylko publicznego systemu ochrony zdrowia. 

Studenci i doktoranci ubezpieczają się dobrowolnie i samo-

dzielnie. 
[7]

 

Za osoby polskiego pochodzenia składki opłaca Uczelnia, na 

której studiują (nie trzeba być stypendystą RP). Najistotniejsza sprawa: 

żeby uczelnia zaczęła opłacać za nas składkę powinniśmy jej dostar-

czyć zaświadczenie z Konsulatu RP w kraju zamieszkania o tym, że 

rzeczywiście mamy polskie pochodzenie lub posiadamy Kartę Polaka. 

UWAGA! Nie każda uczelnia uznaje Kartę Polaka za dokument, 

potwierdzający polskie pochodzenie (np. Uniwersytet Warszawski). 
[8]  

 

Osoby niemające polskiego pochodzenia (bądź niemogące 

udowodnić, że mają) muszą regulować składki z własnych funduszy. 
[9] 

Poza ubezpieczeniem zdrowotnym na większości uczelni 

wszystkim studentom sugerowane jest ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Posiadaczom ważnej Karty Polaka 

państwo pokrywa koszty na takie leczenie.
[10]

  

Wszystkie inne informacje dotyczące ubezpieczenia można 

znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia lub w 

komercyjnym zakładzie ubezpieczeń (jeżeli tam Państwo chcą się 

ubezpieczać). 

Ważne!!! Ubezpieczenie zdrowotne jest niezbędnym warunkiem 

(jednym z wielu) do zalegalizowania pobytu w Polsce. 
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2.3 Na uczelni 

UCZELNIE WARSZAWSKIE 

W Warszawie działa 15 państwowych (publicznych) uczelni 

wyższych. Działają również 62 niepubliczne szkoły wyższe. 

Informacje o tych szkołach można znaleźć tu:  

Warszawski Serwis Edukacyjny: www.edustrona.pl 

Wiele przydatnych informacji o uczelniach w Warszawie, życiu 

studenckim, pracy, praktykach, stypendiach, mieszkaniu i rozrywkach 

można znaleźć na stronie: www.warszawa.dlastudenta.pl 

Poniżej znajdują się informacje o największych państwowych 

uczelniach wyższych w Warszawie, w których studiuje największa 

liczba studentów polonijnych. 

Wszystkie informacje o tym co i jak można tam studiować 

znajdują się na ich stronach internetowych. Szczegółowe pytania 

dotyczące możliwości podjęcia studiów, przeniesienia z innej uczelni i 

stypendiów należy przesyłać mailowo na podane adresy sekretariatów 

zajmujących się sprawami studenckimi. 

Uniwersytet Warszawski (UW) 

University of Warsaw 

www.uw.edu.pl 

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich: prorektorstud@adm.uw.edu.pl 

Na UW studenci polonijni mogą studiować bezpłatnie, jeśli są 

stypendystami Rządu RP lub jeśli posiadają Kartę Polaka. Pozostałe 

osoby muszą płacić za studia. Jednakże jeśli posiada się zaświadczenie 

o polskim pochodzeniu wydane przez polski konsulat lub ambasadę 

polską, dostaje się ulgę w wysokości 30% na opłatę za studia. Można 

też złożyć do Prorektora podanie o zwolnienie z opłat – każda sprawa 

jest wtedy rozpatrywana indywidualnie. 

Studenci polonijni, uczący się na Uniwersytecie Warszawskim, 

nie mają prawa do otrzymywania stypendium za wyniki w nauce, 

stypendiów socjalnych i zapomóg. 

Przy ubieganiu się o miejsce w akademiku pierwszeństwo mają 

tylko stypendyści Rządu RP; pozostali studenci polonijni dostają się do 

akademika, gdy zostają wolne miejsca. 
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Stypendyści Rządu RP mogą wyjeżdżać na studia za granicę w 

ramach wymiany międzynarodowej, np. Erasmus, ale o tym, czy będą 

w trakcie tego wyjazdu dostawać stypendium, decyduje tylko i 

wyłącznie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (BUWiWM). 

Stypendyści Rządu RP są zwolnieni z opłat za powtarzanie roku 

lub wpis warunkowy. Pozostali studenci polonijni mogą składać na 

swoich wydziałach podania o zwolnienie z tych opłat – każda sprawa 

jest rozpatrywana indywidualnie. 

Politechnika Warszawska (PW) 

Warsaw University of Technology 

www.pw.edu.pl 

www.students.pw.edu.pl 

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich: krysiab@rekt.pw.edu.pl 

Biuro Studentów Międzynarodowych: students@cwm.pw.edu.pl 

Studenci polonijni posiadający Kartę Polaka i nie będący 

stypendystami Rządu RP mają prawo do stypendium za wyniki w 

nauce, stypendium za osiągnięcia sportowe i do pomocy materialnej. 

Osoby posiadające Kartę Polaka mają prawo do studiów 

bezpłatnych. Studenci polonijni nie będący stypendystami Rządu RP 

mogą zostać przyjęci na studia płatne bez egzaminu lub na studia 

bezpłatne po przejściu egzaminu konkursowego (ale nie mają wtedy 

prawa do stypendiów). Informacje o wolnych miejscach i procedurze 

konkursowej znajdują się na stronie Biura Studentów 

Międzynarodowych PW. 

Studenci polonijni ubiegają się o miejsce w akademiku na takich 

samych zasadach jak obywatele polscy. 

Wszyscy studenci polonijni mają prawo brać udział w 

programach wymiany międzynarodowej, np. Erasmus. 

Na Politechnice Warszawskiej obowiązują opłaty za powtarzanie 

zajęć, a wszyscy studenci polonijni mają prawo do ubiegania się o 

zwolnienie z nich lub o ich zmniejszenie na zasadach ogólnych 

ustalonych przez uczelnię. 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) 

Warsaw School of Economics 

www.sgh.waw.pl 
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Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, Biuro Rekrutacji: 

rekrutacja@sgh.waw.pl 

SGH nie przewiduje żadnych ulg ani ułatwień dla studentów 

polonijnych – traktowani są tak jak wszyscy inni cudzoziemcy z 

dwoma wyjątkami. Osoby posiadające Kartę Polaka mogą studiować 

bezpłatnie, a osoby posiadające zaświadczenie o polskim pochodzeniu 

wydane przez polski konsulat lub ambasadę polską dostają ulgę w 

wysokości 30% na opłatę za studia. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) 

Warsaw University of Life Sciences 

www.sggw.pl 

Sekretariat Prorektora ds. Dydaktyki: prorektor_dydaktyka@sggw.pl 

SGGW nie przewiduje żadnych ulg ani ułatwień dla studentów 

polonijnych – traktowani są tak jak wszyscy inni cudzoziemcy z 

dwoma wyjątkami. Osoby posiadające Kartę Polaka mogą studiować 

bezpłatnie, a osoby posiadające zaświadczenie o polskim pochodzeniu 

wydane przez polski konsulat lub ambasadę polską dostają ulgę w 

wysokości 30% na opłatę za studia. 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) 

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw 

www.uksw.edu.pl 

Sekretariat Prorektora ds. Studenckich: k.mikolajczyk@uksw.edu.pl 

Studenci polonijni uczący się na UKSW jako stypendyści Rządu 

RP (bez względu na to, czy studiują bezpłatnie czy odpłatnie) mają 

prawo do stypendiów naukowych i do stypendium za wyniki sportowe. 

Stypendyści Rządu RP mają prawo do stypendiów socjalnych, choć 

zasada ta może być w każdej chwili zmieniona. 

Każdy student polonijny może złożyć wniosek do Rektora 

UKSW o zwolnienie go z opłat za studia. Każdy wniosek rozpatrywany 

jest indywidualnie, a posiadanie Karty Polaka jest przy tym brane pod 

uwagę. 

Studenci polonijni są brani pod uwagę w pierwszej kolejności 

przy przydzielaniu miejsc w akademikach. 
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Wszyscy studenci polonijni mają prawo brać udział w pro-

gramach wymiany międzynarodowej, np. Erasmus. 

Studenci polonijni płacą za powtarzanie roku i wpis warunkowy 

na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) 

Medical University of Warsaw 

www.wum.edu.pl 

Sekretariat Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych: 

jolanta.gora@wum.edu.pl 

Studenci polonijni uczący się na Warszawskim Uniwersytecie 

Medycznym, zarówno jako stypendyści Rządu RP, jak i na innych 

zasadach, nie mają prawa do żadnych stypendiów. Wyjątkiem są 

studenci pochodzący z krajów Unii Europejskiej, którzy mają prawo do 

stypendiów naukowych – oraz studenci posiadający Kartę Polaka, 

którzy mają prawo do wszystkich rodzajów stypendiów (socjalnych i za 

wyniki w nauce) – pod warunkiem, że nie są stypendystami Rządu RP i 

nie płacą za naukę. 

Studenci posiadający Kartę Polaka są przyjmowani na studia na 

tych samych zasadach, co obywatele polscy. 

Studenci polonijni nie mają pierwszeństwa przy przyznawaniu 

miejsc w akademikach. 

Studenci polonijni mają prawo do uczestniczenia w programach 

wymian międzynarodowych, np. Erasmus. 

Studenci polonijni płacą za powtarzanie zajęć – opłatę tę ustala 

indywidualnie dziekan w zależności od ilości i rodzaju powtarzanych 

przedmiotów. 

2.4. Mieszkanie 

Akademiki 
Studentom ze Wschodu, na ich życzenie, przyznawane są 

miejsca w akademikach (Domach Studenckich) przez cały okres 

studiów, za które płaci się z otrzymywanego stypendium. Przed 

końcem każdego roku akademickiego (na wiosnę) należy złożyć do 

dziekanatu albo do Działu Spraw Bytowych (w zależności od uczelni) 

podanie z prośbą o ponowny przydział miejsca w akademiku. Podania 

obcokrajowców zazwyczaj są rozpatrywane pozytywnie. Wciąż należy 
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odpowiedzialnie podejść do tej sprawy i w terminach złożyć wymagane 

dokumenty oraz zalogować się w systemie internetowych (jeżeli jest to 

wymagane). 

Pokoje w domach studenckich są zazwyczaj 2- lub 3-osobowe. 

Akademiki są dwa, a nawet o trzy razy tańsze niż prywatne mieszkania. 

W zależności od miasta i standardu za miejsce w domu studenckim 

płaci się od 170 do nawet 550 złotych miesięcznie. W ostatnich latach 

akademiki się zmieniły i w wielu wypadkach nie są to obskurne nory z 

grzybem na ścianach. O cenie decyduje standard w jakim będzie się 

mieszkało. Dlatego wyremontowane czy nowsze akademiki mogą być o 

50-100 złotych droższe od tych o niższym standardzie. Większość 

uczelni systematycznie modernizuje swoje domy studenckie. Dlatego 

coraz mniej jest miejsc, w których jest jedna wspólna łazienka na całe 

piętro, a pokoje to 4- lub 6-osobowe hangary.  

Najpopularniejszym sposobem jest teraz zestawianie pokojów w 

tzw. boxy. Taki box składa się z dwóch, maksymalnie czterech 

dwuosobowych pokoi na które przypada jedna łazienka, a czasami 

nawet kuchnia. Koszt miejsca w dwuosobowym pokoju przeważnie 

mieści się w granicach 250–350 złotych za miesiąc. Chociaż są 

oczywiście odstępstwa. Przykładowo w akademiku Uniwersytetu 

Warszawskiego segment z dwoma dwuosobowymi pokojami i łazienką 

to wydatek ok. 400 zł od osoby. Politechnika Warszawska wyceniła 

takie mieszkanie na ok. 330–350 złotych. Z kolei na Politechnice 

Gdańskiej ceny dwójek zaczynają się już od ok. 200 złotych. 

Uniwersytet Wrocławski dysponuje 6 akademikami, a za miejsce w 

pokoju dwuosobowym zapłacimy od 295 do 380 złotych.   

Zdecydowanie najdroższe są pokoje jednoosobowe. Ceny 

zaczynają się najczęściej od 330 złotych. Najdroższy pokój oferuje 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, gdzie jedynka to wydatek 440 

złotych. Za luksus samotnego mieszkania na Politechnice 

Warszawskiej trzeba zapłacić 380 zł. Na UW takiego luksusu w ogóle 

nie ma. Wspólna łazienka, własny kabel. Ponadto okazuje się, że 

uczelniane cenniki są bardziej stałe niż ceny na stancjach. Większość ze 

sprawdzonych uczelni nie zmieniła cen od zeszłego roku lub 

wprowadziła jedynie nieznaczne podwyżki. 

W większości akademikach jest pobierana również kaucja, którą 

Dom Studencki zwraca pod koniec roku. Wartość waha się od 200 do 

400 złotych. Cudzoziemców, szukających pokoju w akademikach 
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kampusu Uniwersytetu Łódzkiego, czeka niemiła niespodzianka. Od 

października obowiązkowa kaucja wzrasta z 300 do 700 złotych (2011). 

Do dyspozycji studentów często są w takich akademikach sale 

komputerowe i sportowe, świetlice do nauki (tzw. „cichacze”) oraz sale 

bankietowe, w których po uprzednim uzgodnieniu z administracją 

można urządzać okolicznościowe imprezy. Istnieje również depozyt, 

gdzie można zostawić swoje rzeczy na okres letni. Mieszkańcy akade-

mika powinni przestrzegać regulaminu Domu Studenckiego. W przy-

padku sporu mieszkańców organem rozstrzygającym jest zwykle Rada 

Mieszkańców konkretnego DS. W każdym pokoju akademika istnieje 

możliwość bezpośredniego podłączenia do szybkiej uczelnianej sieci 

LAN od jednego do dwóch komputerów. 

W okresie letnim w polskich akademikach istnieje możliwość 

zakwaterowania dla osób nie będących studentami. Pokój w akademiku 

w okresie letnim to koszt od 40 PLN do 350 PLN za dobę. Wynajem 

pokoi rozpoczyna się w lipcu i kończy się w połowie września. 

Wiadomo, że prawdziwego życia studenckiego można 

zakosztować jedynie wtedy, gdy się mieszka – lub waletuje – w Domu 

Studenckim. W większości akademików istnieje możliwość noclegu 

osoby odwiedzającej za zgodą współlokatora, a najczęściej również za 

zgodą recepcjonisty. 

Poniżej przedstawiamy czołówkę najlepszych Domów 

Studenckich z największych polskich miast według rankingu Magazynu 

Studenckiego „Dlaczego” z 2010 roku. Ogólnopolski ranking 100 

najlepszych Domów Studenckich powstał na podstawie ankiet 

wysyłanych do kierowników akademików, a także do biur spraw 

studenckich i socjalnych działających na poszczególnych uczelniach. 

 

Warszawa: 1. DS. nr 4 (Uniwersytet Warszawski), ul. Zamen-

hofa 10a, 2. Riviera (Politechnika Warszawska), ul. Waryńskiego 12, 

3. Babilon (Politechnika Warszawska), ul. Kopińska 12/16 

Kraków: 1. Bydgoska D, (Uniwersytet Jagielloński), ul. Byd-

goska 19, 2. Bydgoska A-B, (Uniwersytet Jagielloński), ul. Bydgoska 

19, 3. Nawojka (Uniwersytet Jagielloński), ul. Reymonta 11. 

Wrocław: 1. Labirynt (Uniwersytet Przyrodniczy), ul. Sopocka 

23, 2. Ikar (Politechnika Wrocławska), ul. Wróblewskiego 27, 3. Arka 

(Uniwersytet Przyrodniczy), ul. Olszewskiego 25. 
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Lublin: 1. Żeński DS., (Katolicki Uniwersytet Lubelski), ul. 

Konstantynów 1D, 2. Broadway, (Uniwersytet Przyrodniczy), ul. 

Dobrzańskiego 35, 3. Manhattan (Uniwersytet Przyrodniczy), ul. 

Dobrzańskiego 35. 

Poznań: 1. Wawrzynek (Uniwersytet Medyczny), ul. 

Wawrzyniaka 23/25, 2. Eskulap (Uniwersytet Medyczny), ul. 

Przybyszewskiego 39, 3. Hipokrates (Uniwersytet Medyczny), ul. 

Wilczak 12a. 

Łódź: 1. DS. nr 2 (Politechnika Łódzka), ul Politechniki 5, 2. 

DS. nr 6 (Politechnika Łódzka), ul Politechniki 11. 3. DS. nr 11 

(Uniwersytet Łódzki), ul. Rodzeństwa Fibiaków 11.   

 

Stancje prywatne 
Mieszkanie na stancji, tzn. w wynajętym pokoju lub mieszkaniu 

zwykle kosztuje więcej niż w akademiku, ale zależy to od konkretnego 

miasta. Najdroższą lokalizacją tradycyjnie pozostaje Warszawa, na 

kolejnym miejscu lokuje się Wrocław, a następnie Kraków. Można 

jednak ten koszt, niekiedy sięgający nawet 1200 zł miesięcznie, 

podzielić na kilka osób, które, za zgodą właściciela, będą z nami 

mieszkać. Cena zależy także od tego, czy będzie się mieszkać samemu, 

czy "z rodziną", czyli właścicielami. W tym drugim przypadku komfort 

jest znacznie niższy, lecz i cena jest bardziej konkurencyjna. Jeżeli 

szuka się stancji, wystarczy wpisać w przeglądarce internetowej hasło 

„mieszkanie dla studenta”, a natychmiast wyskoczy kilkanaście witryn. 

Jeśli jednak ze względu na huczne imprezy u sąsiadów, trudności z 

przypadkowymi współlokatorami itp. rozglądamy się za stancją, to 

warto pamiętać o tym, że dla studentów-obcokrajowców wiąże się to z 

pewnymi trudnościami: do zalegalizowania pobytu wymagane są 

zaświadczenia z miejsca zamieszkania, mieszkając zaś na stancji trudno 

jest takowe przedstawić. Aby legalnie mieszkać w wynajętym pokoju 

lub mieszkaniu, trzeba się zameldować. Nie każdy właściciel 

mieszkania wyraża zgodę na zameldowanie obcokrajowca. Mieszkanie 

bez umowy, „na czarno” (nielegalnie), wiąże się z poważnymi 

kłopotami w przypadku wykrycia tego faktu. Poza tym właściciel może 

w każdej chwili zażądać wyższej opłaty bądź natychmiastowego 

opuszczenia lokalu. 

Przed wprowadzeniem się do mieszkania powinniście spisać 

umowę wynajmu lokalu. Prawie zawsze właściciel mieszkania wymaga 
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wpłacenia kaucji (zwykle powyżej 1000 zł), a więc przy wynajmie 

mieszkania należy się liczyć z czasowym zamrożeniem pewnej kwoty 

pieniędzy. Na szczęście, jeśli nie zniszczymy mieszkania, pieniądze 

zostaną nam zwrócone przy wyprowadzce. Jeśli natomiast spodoba się 

Wam mieszkanie, otoczenie, sąsiedzi, a Wy spodobacie się 

właścicielowi, to umowę możecie podpisać również na następny rok. 

Przy wyborze mieszkania należy zwrócić uwagę na jego 

lokalizację. Wskazane jest wybranie miejsca, z którego łatwo dostać się 

nie tylko na Uczelnię, ale także do centrum miasta. Mieszkając blisko 

linii metra lub linii tramwajowej oszczędzimy dużo czasu dojeżdżając 

do Szkoły.  

Mieszkania można szukać przez agencje, agenta, znajomych i 

ogłoszenia w różnych instytucjach lub Internecie, np. www.e-stancja.pl 

czy www.gumtree.pl . Oferty wynajmu często są też zamieszczane na 

tablicach informacyjno-mieszkaniowych uczelni, a także na słupach 

ogłoszeniowych i stronach internetowych, np. www.twojastancja.pl , 

www.stancja.pl. 

2.5. Bezpieczeństwo posiadanych funduszy 
Nie jest raczej tajemnicą, że bezpieczeństwo naszych pieniędzy 

jest bardzo istotne. Nie jest przy tym ważne, że dysponujemy zwykle 

niezbyt dużymi kwotami – ich utrata może być bardziej dotkliwa, niż 

milion dla miliardera. Ryzyko utraty środków do życia znacznie rośnie 

zwłaszcza w przypadku zamieszkania w akademiku. Dlatego mocno 

zachęcamy do założenia własnego konta bankowego. Do zalet jego 

posiadania zaliczyć należy przede wszystkim bezpieczeństwo 

posiadanych środków i brak konieczności wyczekiwania w kolejkach 

po stypendium, gdyż zostanie ono comiesięcznie przelane na podane 

przez nas na Uczelni konto. Czasami istnieje wręcz wymóg posiadania 

konta, by móc otrzymywać stypendium. Niestety, posiadanie rachunku 

wiąże się z ponoszeniem opłat za jego prowadzenie. Dlatego 

powinniśmy wybrać raczej bank, gdzie te opłaty są możliwie najniższe. 

Zwykle banki mają specjalne Konta Studenckie, opłaty za prowadzenie 

których nie przekraczają 5 zł miesięcznie. Najtańsze i najbardziej 

godne polecenia dla osób obeznanych z obsługą komputera są tzw. 

banki wirtualne, tzn. niemające placówek i komunikujące się z 

klientami za pośrednictwem Internetu, telefonu, WAP itp. Te banki nie 

pobierają z reguły żadnych opłat za prowadzenie rachunków. Więcej 

informacji na: http://www.konto-studenckie.pl/ 
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3. Wykaz uczelni publicznych nadzorowany przez ministra 

właściwego ds. szkolnictwa wyższego 

Uniwersytety: 

 Uniwersytet Warszawski 

 Uniwersytet w Białymstoku 

 Uniwersytet Gdański 

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 Uniwersytet Łódzki 

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 Uniwersytet Opolski 

 Uniwersytet Szczeciński 

 Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 Uniwersytet Rzeszowski 

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 Uniwersytet Wrocławski 

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 Uniwersytet Zielonogórski 

 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Uczelnie techniczne: 

 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

 Politechnika Warszawska 

 Politechnika Białostocka 

 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

 Politechnika Częstochowska 

 Politechnika Gdańska 

 Politechnika Śląska (Gliwice) 

 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 

 Politechnika Koszalińska 

 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 Politechnika Lubelska 

 Politechnika Łódzka 

 Politechnika Opolska 

 Politechnika Poznańska 

http://www.uw.edu.pl/
http://www.uwb.edu.pl/
http://www.univ.gda.pl/
http://www.amu.edu.pl/
http://www.uj.edu.pl/
http://www.uni.lodz.pl/
http://www.umcs.lublin.pl/
http://www.uni.torun.pl/
http://www.uni.opole.pl/
http://www.univ.szczecin.pl/
http://www.us.edu.pl/
http://www.univ.rzeszow.pl/
http://www.uwm.edu.pl/
http://www.uni.wroc.pl/
http://www.uksw.edu.pl/
http://www.uz.zgora.pl/
http://www.ukw.edu.pl/
http://www.pu.kielce.pl/
http://www.zut.edu.pl/
http://www.pw.edu.pl/
http://www.pb.bialystok.pl/
http://www.ath.bielsko.pl/
http://www.pcz.pl/
http://www.pg.gda.pl/
http://www.polsl.pl/
http://www.tu.kielce.pl/
http://www.tu.koszalin.pl/
http://www.pk.edu.pl/
http://www.agh.edu.pl/
http://www.pollub.pl/
http://www.p.lodz.pl/
http://www.po.opole.pl/
http://www.put.poznan.pl/
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 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 

 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

 Politechnika Wrocławska 

Uczelnie ekonomiczne: 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Uczelnie pedagogiczne: 

 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa) 

 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Krakowie 

 Akademia Pomorska w Słupsku 

 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Uczelnie rolnicze/przyrodnicze: 

 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich w Bydgoszczy 

 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Uczelnie wychowania fizycznego: 

 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 

Śniadeckiego w Gdańsku 

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki  

w Katowicach 

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie 

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 

w Poznaniu 

 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

Uczelnie teologiczne: 

 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 

http://www.pr.radom.pl/
http://www.prz.rzeszow.pl/
http://www.pwr.wroc.pl/
http://www.ae.katowice.pl/
http://www.ae.krakow.pl/
http://www.ae.poznan.pl/
http://www.sgh.waw.pl/
http://www.ae.wroc.pl/
http://www.aps.edu.pl/
http://www.wsp.czest.pl/
http://www.ap.krakow.pl/
http://www.ap.krakow.pl/
http://www.apsl.edu.pl/
http://www.uph.edu.pl/
http://www.sggw.waw.pl/
http://www.utp.edu.pl/
http://www.utp.edu.pl/
http://www.ar.krakow.pl/
http://www.ar.lublin.pl/
http://www.au.poznan.pl/
http://www.ar.wroc.pl/
http://www.awf.gda.pl/
http://www.awf.gda.pl/
http://www.awf.katowice.pl/
http://www.awf.katowice.pl/
http://www.awf.krakow.pl/
http://www.awf.krakow.pl/
http://www.awf.poznan.pl/
http://www.awf.poznan.pl/
http://www.awf.edu.pl/
http://www.awf.wroc.pl/
http://www.chat.edu.pl/
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4. ORGANIZACJE DO KTÓRYCH MOŻNA I WARTO SIĘ 

ZWRACAĆ PO POMOC  

 

Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków (SMOK) 

Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków 

powstała we wrześniu 1999 roku, a prawną formę stowarzyszenia 

uzyskała 24 stycznia 2000 r. Jesteśmy organizacją, która zrzesza 

młodzież polskiego pochodzenia z  różnych krajów byłego ZSRR (i nie 

tylko), a mianowicie: z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, 

Uzbekistanu, Mołdawii, Bułgarii, Polski i innych. Czekamy na 

wszystkich, którzy interesują się sprawami studentów z szeroko 

pojętych Kresów. Każdy, komu nie są obce losy studentów oraz 

absolwentów wyższych uczelni RP, może i powinien utrzymywać z 

nami kontakty. Stowarzyszenie ma oddziały w Warszawie, Łodzi, 

Krakowie, Gdańsku, Olsztynie, Rzeszowie i Wrocławiu. 

Do celów organizacji należy: reprezentowanie i integrowanie 

studentów polonijnych, udzielanie im rad, pomocy i wsparcia m.in. 

poprzez informowanie o sprawach ich dotyczących, prawach i obo-

wiązkach oraz poprzez organizowanie różnorodnych imprez, kursów  

i szkoleń zawodowych. Zapraszamy również na naszą stronę 

internetową: www.smok-polska.ugu.pl 

 

ZARZĄD GŁÓWNY  

ul. Wrzosowa 50, 05-091 Ząbki 

Email: poczta_smok@wp.pl; smok.polska@gmail.com 

http://smok-polska.ugu.pl 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”  

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową 

działającą pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, powołaną 

w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej 

kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego. 

Celem Stowarzyszenia jest zespolenie wysiłków w umacnianiu 

więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej 

językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych 

potrzeb Rodaków rozsianych po świecie. 

Do Stowarzyszenia i jego oddziałów można i należy zwracać się 

z prośbą o pomoc w trudnych sytuacjach, a także o stypendium (pod 
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warunkiem, że nie mamy stypendium rządowego). Stypendium 

Stowarzyszenia jest względnie niskie, ale wiadomo, że w pewnych 

sytuacjach nawet niewielka pomoc znaczy bardzo dużo. 

Wniosek stypendialny oraz informacje o innych dokumentach 

niezbędnych do otrzymania stypendium "Wspólnota Polska" można 

pobrać przez Internet na stronie Stowarzyszenia. Dokumenty należy 

złożyć osobiście bądź przesłać do Sekretariatu SWP ul. Krakowskie 

Przedmieście 64, 00-322 Warszawa w terminach: I semestr do 31 

października, II semestr do 20 marca. 

Regulamin przyznawania pomocy znajduje się na stronie stowarzyszenia: 

http://wspolnotapolska.org.pl/wspolnota/programypomocowe/regulami

n-stypendialny-stowarzyszenia-„wspolnota-polska”/ 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Biuro Zarządu Krajowego 

ul. Krakowskie Przedmieście 64 

00-322 Warszawa 

tel centrali: (+48 22) 556 90 00 

fax: (+48 22) 556 90 43 

e-mail: swp@swp.org.pl 

www.wspolnotapolska.org.pl 

Na podanej powyżej stronie można znaleźć również kontakt do pozos-

tałych oddziałów terytorialnych Stowarzyszenia jak i aktualnie odby-

wających się różnego rodzaju imprezach polonijnych do czego Was 

zachęcamy. 

 

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie” 

Zasadniczy cel działania Fundacji określono jako „niesienie pomocy i 

wspieranie Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR i byłego 

bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej”. Fundacja 

nie przyznaje stypendiów jako takich, ale czasami rozpatruje wnioski 

osób indywidualnych o zapomogi lub stypendia (głównie dla osób w 

szczególnie trudnej sytuacji). 

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie 

ul. Jazdów 10A, 

00-467 Warszawa 

e-mail: biuro@pol.org.pl  

http://www.pol.org.pl/ 
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Fundacja Jana Pawła II 

Obok innych inicjatyw Fundacja realizuje też program 

stypendialny dla studentów z Europy Wschodniej. Fundacja Jana Pawła 

II poprzez pomoc stypendialną dla studentów Katolickiego Uniwersy-

tetu Lubelskiego (wyłącznie) bierze udział w kształceniu przyszłych 

elit intelektualnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja 

całkowicie pokrywa koszty edukacji i stypendia 138 studentów z 8 kra-

jów. Są oni zakwaterowani w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. 

Do tej pory ponad 700 stypendystów ukończyło studia licencjackie  

i magisterskie i powróciło do pracy w swoich krajach. Trzech z nich 

uzyskało już tytuł profesora, a 67 obroniło doktoraty. O tym jak zostać 

stypendystą Fundacji należy pytać we własnej parafii. 

POPE JOHN PAUL II FOUNDATION 

Via di Porta Angelica 63 

00193 ROMA 

Tel./Fax: 39-06-6861-844 

Email: info@FJP2.com 

http://www.fjp2.com/pl 

ul. Boczna Lubomelskiej 2, 

20-070 Lublin  

tel. (081) 532-20-59, 532-15-10, 

fax (081) 532-29-12 

e-mail: dom.jana.pawla@jp2f.opoka.org.pl 

www.dfjp2.pl 

UNESCO 

Polski Komitet ds. UNESCO, we współpracy z Biurem 

Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej przy 

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizuje program 

stypendialny dla młodych naukowców z krajów Europy Środkowo-

Wschodniej. O stypendia starać się mogą absolwenci wyższych uczelni, 

którzy zamierzają prowadzić badania w polskich placówkach 

naukowych (wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, laboratoria), 

uczestniczyć w projektach badawczych prowadzonych przez polskie 

ośrodki naukowe. Czas trwania stypendium – od 1 miesiąca do 6. 

Stypendysta powinien realizować program stażu pod opieką 

pracownika naukowego. Zgoda na przyjęcie na staż i objęcie opieką 
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naukową musi być potwierdzona przez niego w formularzu. Stypendia 

przyznawane będą przez Komisję, na podstawie zawartych w 

formularzu informacji. Miesięczne stypendium w wysokości 1350 PLN 

(netto) odpowiada pensji młodszego pracownika naukowego. Stąd też 

wszystkie wydatki związane z pobytem w Polsce pokrywa stypendysta. 

Polski Komitet ds. UNESCO 

Pałac Kultury i Nauki, 7 piętro 

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 

tel.: (48)(0) 22-620 33 55, 22-620 33 62  

fax: (48)(0) 22 624 24 96 

e-mail: komitet@unesco.pl 

http://www.unesco.pl/edukacja/stypendia-i-staze/program-

stypendialny-pk-ds-unesco/ 

 

Program stypendialny im. Stanisława Grabskiego 

Program dofinansowany ze środków Narodowego Banku 

Polskiego skierowany jest do osób polskiego pochodzenia, 

wywodzących się z krajów byłego ZSRR i studiujących kierunki 

ekonomiczne (m.in. ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka 

przestrzenna, informatyka i ekonometria, metody ilościowe i systemy 

informacyjne, stosunki międzynarodowe gospodarcze, zarządzanie) na 

polskich uczelniach. 

Inne wymagania, jak i sam regulamin oraz wnioski, można 

pobrać na stronie: http://www.stypendium.org/ 

Kontakt telefoniczny:  + 48 605 643 376 

Pod numerem faksu:  + 48 22 826 17 20 

Fundacja Wileńszczyzna 

ul. Kanonia 20/22 lok. 16 

00-278 Warszawa 

e-mail: fundacja.wilenszczyzna@gmail.com 
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Aneks. Lektura do rozdziału 2.2.1. Legalizacja pobytu 

 

1. http://bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1403 

2. http://www.bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1141 

3. http://www.bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1145;zarejestr

owanie_pobytu_obywateli_unii_europejskiej_i_czlonkow_ich_

rodzin.html 

4. Ulotka Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polski wydanej przez Wydział 

Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie.  

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, Rozdział 

4, art. 61, 62  

6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, Rozdział 

1, art. 11 

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Rozdział 

1, art. 3, ust. 2 pkt., 1 i 4 

8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Rozdział 

2, art. 86 ust., 1 pkt. 14 

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Rozdział 

1, art. 68 ust., 4 pkt. 1 

10. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, Rozdział 2, 

art. 86 ust. 1, pkt. 14 
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Notatki 
 

 

 


