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dostęp do rynku pracy, 
działalność gospodarcza  
– uprawnienia

Jako student studiów wyższych stacjonar-
nych lub doktoranckich stacjonarnych nie 
musisz posiadać zezwolenia na pracę by 
móc pracować w Polsce. Masz również pra-
wo prowadzić działalność gospodarczą na 
takich samych zasadach jak obywatele pol-
scy. Prowadzenie działalności gospodarczej 
jest możliwe pod warunkiem, że przez cały 
czas posiadasz zezwolenie na pobyt czaso-
wy ze względu na studiowanie w Polsce.

notatki

zezwolenIe  
na Pobyt  
czasowy  

studia  
stacjonarne

Projekt Centrum Informacji dla Cudzoziemców  
jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu  

Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa
bezpieczna Przystań

Pl



spis dokumentów  
potrzebnych do złożenia  
wniosku o pobyt czasowy:

1  Wypełniony wniosek o pobyt czasowy  
w języku polskim  
DRUKOWANYMI LITERAMI

2  4 aktualne fotografie – 35x45 mm  
(jak do paszportu)

3 Ważny dokument podróży

4  Zaświadczenie z uczelni o podjęciu  
lub kontynuowaniu studiów

5 Ubezpieczenie zdrowotne

6  Potwierdzenie dokonania  
opłaty za wniosek (340 zł)

7  Dokumenty potwierdzające posiadanie  
zapewnionego miejsca zamieszkania  
(umowa najmu / potwierdzenie  
zameldowania / oświadczenie właściciela  
lokalu o wynajmie)

8  Dowód uiszczenia opłaty za studia*

9  Dokumenty potwierdzające posiadanie  
źródła regularnego dochodu wystarczającego 
na pokrycie kosztów utrzymania*  
(dokumenty sporządzone w języku polskim)

 *  Jeśli otrzymujesz stypendium nie musisz przedstawiać  
tych dokumentów

Gdzie uzyskasz  
wymagane dokumenty?

Ile może trwać  
twoje postępowanie?

Na decyzję o zezwoleniu możesz czekać około 
dwóch miesięcy, dlatego jeśli chcesz wyjechać  
z Polski i nie planujesz aplikować o wizę by przy-
jechać z powrotem, złóż wniosek o pobyt czaso-
wy przynajmniej 3 miesiące przed planowanym 
wyjazdem.

opłata za kartę pobytu

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji  
musisz zapłacić za wydanie karty pobytu. 
Opłata wynosi 25 zł.  
(przy okazaniu ważnej legitymacji studenckiej) 

Na kartę będziesz musiał poczekać  
około dwóch tygodni.

na jaki czas jest wydawana  
karta pobytu?

Pierwsza karta pobytu do 15 miesięcy

Kolejne karty pobytu            do 3 lat

W przypadku gdy zostaniesz skreślony z listy stu-
dentów uczelnia ma obowiązek poinformować  
o tym fakcie wojewodę, który udzielił ci zezwole-
nia na pobyt czasowy. Z powodu utraty statusu 
studenta wojewoda będzie mógł cofnąć two-
ją kartę pobytu i zezwolenie na pobyt czasowy  
w Polsce. 

Dziekanat twojego Wydziału

Firma ubezpieczeniowa  
lub Narodowy Fundusz Zdrowia

Potwierdzenie zameldowania  
uzyskasz w Urzędzie Miasta

Wydruk z konta bankowego
pieniądze muszą znajdować się na polskim koncie 

lub wydruk z limitu karty kredytowej 
akceptowane są również wydruki z kont zagranicznych


