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Prawo do wykonywania pracy
Posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy  
ze względu na inne okoliczności  
nie przyznaje ci prawa do wykonywania  
pracy na terytorium Polski. 

W celu podjęcia zatrudniania należy  
dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę,  
chyba że nie jest ono wymagane.

WAŻNE! 

Nie wszyscy absolwenci polskich  
uczelni zwolnieni są z obowiązku  
uzyskania zezwolenia na pracę. 

Zwolnienie to przysługuje wyłącznie  
absolwentom stacjonarnych studiów  
wyższych na polskich uczelniach.

Okres ważności zezwolenia
Zezwolenie na pobyt czasowy  
ze względu na inne okoliczności  
otrzymasz na okres:

  nauki lub szkolenia zawodowego,  
nie dłużej jednak  
niż na okres 1 roku;

  1 roku  
- jeżeli jesteś cudzoziemcem  
o którym mowa w pkt 3-5.

Projekt Centrum Informacji dla Cudzoziemców  
jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji, budżetu państwa oraz budżetu Miasta Lublin

Bezpieczna Przystań



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kto może skorzystać
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne 
okoliczności możesz uzyskać, m. in., jeżeli:

1  zamierzasz na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, lub

2  zamierzasz na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej podjąć lub kontynuować szkolenie 
zawodowe, lub

3  jesteś absolwentem polskiej uczelni oraz 
poszukujesz na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej pracy, lub

4  twój pobyt na terytorium RP jest niezbędny  
z uwagi na konieczność poszanowania prawa 
do życia rodzinnego czy też praw dziecka, 
mimo faktu, iż znajdujesz się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, lub

5  wykażesz, że zachodzą inne okoliczności 
uzasadniające twój pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezbędne dokumenty
Dla uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy  
ze względu na inne okoliczności musisz:

  wykazać, że posiadasz wystarczające środki finansowe  
na pokrycie kosztów nauki, utrzymania i powrotu*;

  wykazać, że masz zapewnione na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania**.

  wykazać, że posiadasz źródło stabilnego i regularnego 
dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających  
na twoim utrzymaniu*;

  wykazać, że masz zapewnione na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania**.

  posiadać dyplom ukończenia polskiej uczelni;

  wykazać, że posiadasz źródło stabilnego i regularnego 
dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających  
na twoim utrzymaniu*;

  wykazać, że masz zapewnione na terytorium RP  
miejsce zamieszkania**.

  wykazać, że posiadasz źródło stabilnego i regularnego 
dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających  
na twoim utrzymaniu*;

  wykazać, że masz zapewnione na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania**;

  przedstawić inne dokumenty potwierdzające 
występowanie okoliczności wskazanych we wniosku 
pobytowym.

* Jeżeli utrzymujesz się w Polsce samodzielnie,  
to minimalna kwota na utrzymanie którą 
musisz posiadać to 635 PLN miesięcznie.  
Przebywając w Polsce wraz z rodziną pozosta-
jącą na twoim utrzymaniu – należy wykazać 
min. 515 PLN na każdą osobę miesięcznie.

** Wystarczy że przedstawisz potwierdzenie  
zameldowania na pobyt czasowy, lub umowę  
najmu mieszkania/pokoju, lub oświadczenie  
właściciela lokalu o wynajmie.

Oprócz tego, w każdym  
przypadku musisz posiadać:

  ważny dokument  
podróży; 

 4 aktualne fotografie;

  ważne ubezpieczenie 
zdrowotne.

  Jeżeli twoja polisa wystawiona  
jest w innym języku niż polski   
– należy ją przetłumaczyć  
u tłumacza przysięgłego.


