
Дозвіл  
на тимчасове 

перебування
 Денне навчання
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Доступ до ринку праці, 
господарська діяльність  
– твої права

Будучи студентом денної форми нав-
чання у Польському ВНЗі (магістратура 
та докторантура), Ти можеш легально 
працювати у Польщі без отримання до-
зволу на роботу. Ти також можеш вести 
господарську діяльність на таких самих 
засадах як громадяни Польщі. Для цього 
Тобі необхідно протягом усього періоду 
ведення господарської діяльності мати 
дозвіл на тимчасове перебування для 
здобування вищої освіти в Польщі.

нотатки

UA



список документів необхідних  
для отримання дозволу  
на тимчасове перебування:

1  Заява на тимчасове перебування  
заповнена польською мовою  
ДРУКОВАНИМИ БУКВАМИ

2  4 актуальні фотографії  35x45 мм  
(як для паспорту)

3  Дійсний проїзний документ

4  Довідка з навчального закладу  
про зарахування або продовження  
навчання

5 Медичне страхування

6  Підтвердження оплати  
за внесення заяви (340 PLN)

7  Документ, що підтверджує  
забезпечене місце проживання  
(договір оренди / прописка (мельдунок)  
/ заява власника квартири про оренду)

8  Підтвердження оплати за навчання* 

9  Документ, що підтверджує регулярні  
доходи, достатні для покриття витрат  
на утримання в Польщі* 
(усі документи склади польською мовою /із перекладом) 

 *  Не стосується, якщо ти отримуєш стипендію  
та не платиш за навчання

Де взяти  
вказані документи?

як довго може тривати  
процедура?

На рішення доведеться зачекати близько 
двох місяців, тож якщо хочеш виїхати з Поль-
щі та не плануєш робити нову візу, щоб повер-
нутись, подай документи, відповідно, раніше 
щонайменше 3 місяці перед планованим ви-
їздом. 

оплата  
за карту перебування

Після отримання позитивного рішення  
потрібно заплатити додатково  
25 PLN за видачу карти перебування. 
(При пред’явлені дійсної студентської картки)  
Тепер зачекай ще близько 2 тижнів.

як довго дійсна  
твоя нова карта?

Перша карта  
перебування    до 15 місяців

Наступні карти                       до 3 років

Якщо Тебе викреслять зі списку студентів, ВНЗ 
мусить повідомити про це воєводу, який ви-
дав Тобі дозвіл на тимчасове перебування. Зі 
втратою статусу студента воєвода може ану-
лювати твій дозвіл на перебування в Польщі 
та відібрати Твою карту побуту. 

Деканат Твого факультету

Страхові компанії  
або Національний Фонд Здоров’я (НФЗ)

Прописку (мельдунок)  
отримаєш в Управлінні Міста

Видрук з банківського рахунку
Кошти повинні знаходитись у польському банку 

або видрук ліміту кредитної картки 
Приймаються також довідки з іноземних банків


