
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Nowe zasady legalizacji pobytu 
studentów zagranicznych w Polsce.

Przygotowali:
Mariusz Kościołek
Adam Włodarczyk



Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Z dniem 1 maja 2014 r. wchodzi w życie ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1650). Przepisy ww. ustawy zastąpią obowiązujące dotychczas przepisy 
uregulowane w ustawie o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., 
Nr 264, poz. 1573 ze zm.). W zakresie dotyczącym studentów zagranicznych ustawa dokonuje 
wdrożenia: 

 dyrektywy Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania 
obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, 
szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie (Dz. Urz. UE L 375 z 23.12.2004, str. 12 ze zm.),

 dyrektywy Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury 
przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych 
(Dz. Urz. UE L 289 z 03.11.2005, str. 15 ze zm.).

Ponadto ustawa stanowi realizację planu wdrożenia współczesnej polityki migracyjnej Polski.

Wstęp



Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Celem zmian przepisów dotyczących pobytu cudzoziemców - studentów w Polsce 
wyrażonych w ww. ustawie i postulowanych w polityce migracyjnej Polski 
są w szczególności:

 preferencyjne traktowanie grupy cudzoziemców jaką są studenci,
 zapewnienie konkurencyjności polskiej gospodarki,
 ułatwienie dostępu do rynku pracy absolwentom polskich uczelni,
 zwiększenie mobilności studentów,
 uproszczenie formalności związanych z uzyskiwaniem przez studentów 

dokumentów pobytowych,
 wspieranie napływu cudzoziemców - studentów.

Wstęp
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Powyższe założenia związane są z zaobserwowanym sukcesywnym wzrostem liczby 
studentów zagranicznych w Polsce, czego dowodem są dane statystyczne Biura 
Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Według tych danych w roku akademickim 2011/2012 
na polskich uczelniach kształciło się 21861 cudzoziemców studentów, doktorantów, 
stażystów długoterminowych oraz na studiach podyplomowych i specjalizacyjnych.

Wstęp
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Z tej liczby na kierunkach medycznych kształciło się 5290 osób, co stanowi 24% 
wszystkich cudzoziemców studiujących w Polsce. Polskie pochodzenie deklaruje ok. 1/3 
spośród wszystkich studiujących w Polsce cudzoziemców. W stosunku do roku 
akademickiego 2010/2011 liczba studiujących cudzoziemców wzrosła o 3959 osób, 
a w porównaniu do roku akademickiego 2009/2010 o 7259 osób. Najliczniejszą grupę 
studentów w roku akademickim 2011/2012 stanowili obywatele Ukrainy - 6428, 
następnie Białorusi - 3000, Norwegii - 1547 i Litwy – 909. 

(źródło: „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania”, str. 36 i 37).

Wstęp
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Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udziela 
się cudzoziemcowi:

 w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia 
lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia, gdy celem 
jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja 
stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich, także 
wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych 
przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej,

 który, zamierza odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na tych studiach 
w języku polskim.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach
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 4 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wraz 
z uzasadnieniem,

 pisemne oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,

 ważny dokument podróży (w szczególnie uzasadnionym przypadku, 
gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości 
jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość),

 5 aktualnych fotografii,
 dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku 

i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt 
czasowy (potwierdzenie zameldowania, dokumenty dotyczące miejsca 
zamieszkania),

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach

Wymagane dokumenty:
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 zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub kontynuacji 
studiów, 

 dowód uiszczenia opłaty, jeżeli cudzoziemiec podejmie lub kontynuuje studia 
odpłatne,

 ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

 wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży 
powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu 
do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów. 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach.

Wymagane dokumenty:
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Zezwolenie na pobyt 
czasowy w celu kształcenia 

się na studiach.

Wzór zaświadczenia 
jednostki prowadzącej studia 

o przyjęciu na studia 
lub kontynuacji studiów
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Art. 520 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. przewiduje, że dotychczasowe przepisy 
wykonawcze dotyczące ww. środków zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych 
przepisów wykonawczych - nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy. W chwili obecnej kwestia wydania rozporządzenia wykonawczego w powyższej 
sprawie nie została rozstrzygnięta aktem, zatem należy stosować przepisy rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych kwot, 
jakie powinni posiadać cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia oraz prowadzący 
badania naukowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i powrotu oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków 
(Dz. U. Nr 222, poz. 1766), tj.

 co najmniej 800 zł na każdy miesiąc pobytu,
 przez okres 12 miesięcy lub
 przez cały okres pobytu, jeżeli okres pobytu jest krótszy niż 12 miesięcy – albo równowartość 

tej kwoty w walutach obcych.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach.

Wystarczające środki finansowe:
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Powyższe może zostać udokumentowane poprzez przedstawienie:
 historii rachunku bankowego z ostatnich 6 miesięcy,
 dokumentu potwierdzającego przyznanie stypendium,
 oświadczenia rodziców o utrzymywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 

trwania studiów (w przypadku, gdy rodzice przebywają poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, ww. oświadczenie powinno być złożone w obecności konsula lub notariusza oraz 
przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski),

 biletu powrotnego lub środków finansowych na pokrycie kosztów powrotu w wysokości 
stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniejsze jednak niż:

• 200 zł, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa trzeciego sąsiadującego z Rzeczpospolitą 
Polską,

• 500 zł, jeżeli przybył z europejskiego państwa trzeciego,
• 2500 zł, jeżeli przybył z nieeuropejskiego państwa trzeciego - albo równowartość 

tej kwoty w walutach obcych.   

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach.

Wystarczające środki finansowe:
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Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później 
niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wniosek 
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie zostanie złożony przez cudzoziemca osobiście, 
wojewoda wezwie go do osobistego stawiennictwa w terminie siedmiu dni pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeżeli termin na złożenie wniosku zostanie zachowany 
i wniosek nie będzie zawierał braków formalnych lub braki te zostaną uzupełnione w terminie (jest 
to siedem dni od dnia otrzymania wezwania w powyższej sprawie pod rygorem pozostawienia 
wniosku bez rozpoznania):

 wojewoda umieści w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie 
wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,

 pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważany będzie za legalny od dnia 
złożenia wniosku do dnia w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy 
stanie się ostateczna (nie ma zastosowania w razie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia 
cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy na wniosek strony).

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach.

Termin złożenia dokumentów:
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 wiza Schengen („C”) lub wiza krajowa („D”),
 zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(ważna poprzednia karta pobytu),
 tytuł pobytowy wydany przez inne państwo członkowskie państw obszaru Schengen 

(przez okres 90 dni w każdym 180 dniowym okresie),
 prawo do przebywania w ruchu bezwizowym.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach.

Legalny pobyt potwierdzają:
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 wiza Schengen („C”) lub wiza 
krajowa („D”),

 zezwolenie na zamieszkanie na czas 
oznaczony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (ważna 
poprzednia karta pobytu),

 tytuł pobytowy wydany przez inne 
państwo członkowskie państw 
obszaru Schengen (przez okres 90 
dni w każdym 180 dniowym 
okresie),

 prawo do przebywania w ruchu 
bezwizowym.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach.

Legalny pobyt potwierdzają:
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Wzór stempla potwierdzającego 
złożenie wniosku o udzielenie 

zezwolenia na zamieszkanie na 
czas oznaczony

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach.

jeżeli termin do złożenia wniosku został  zachowany 
i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki 
formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda 
zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk 
stempla.
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Wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca będzie mógł 
w uzasadnionych przypadkach przedłużyć okres pobytu Cudzoziemca w Polsce w ramach 
ruchu bezwizowego o kolejne 90 dni, jeżeli taka możliwość jest przewidziana.

Cudzoziemiec składa wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu 
bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście, nie później 
niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na tym terytorium w ramach ruchu 
bezwizowego i uzasadnia ten wniosek.

Przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej następuje przez umieszczenie w dokumencie podróży 
cudzoziemca odcisku stempla potwierdzającego przedłużenie okresu tego pobytu 
o 90 dni.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach.

Przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego:
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Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca, który złożył wniosek 
o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego w terminie, uważa 
się za legalny do dnia umieszczenia w dokumencie podróży cudzoziemca odcisku stempla 
potwierdzającego przedłużenie okresu tego pobytu lub do dnia wydania przez wojewodę 
decyzji o odmowie przedłużenia okresu tego pobytu, nie dłużej jednak niż przez 90 dni, 
licząc od następnego dnia po upływie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli 
wniosek ten nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione 
w terminie.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach.

Przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego:
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Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy pobiera 
się odciski linii papilarnych.

Organ właściwy do podjęcia decyzji:
Zezwolenia na pobyt czasowy udziela, odmawia jego udzielenia albo cofa je wojewoda 
właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji. Siedziba Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Łódź, 
ul. Piotrkowska 103. 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach.
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Pierwszego zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się udziela się na okres 
15 miesięcy. Jeżeli okoliczność będąca podstawą ubiegania się o zezwolenie na pobyt 
czasowy w celu kształcenia się na studiach, uzasadnia pobyt cudzoziemca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż rok, pierwszego zezwolenia udziela się 
na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące. 

Zezwolenia w celu odbycia kursu przygotowawczego do pojęcia nauki na studiach udziela 
się na okres trwania kursu, przedłużony o 3 miesiące.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach.

Okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się
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340 zł płatne na konto Urzędu Miasta Łodzi, GETIN Bank S. A. w Katowicach II Oddział 
w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016. 

Opłatę należy wnieść przy składaniu wniosku i przedstawić oryginał potwierdzenia 
dokonania wpłaty. 

Jeżeli opłata nie zostanie wniesiona, wojewoda wezwie cudzoziemca do uiszczenia opłaty 
w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zwrotu wniosku. 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach.

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy:
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Zezwolenie na pobyt 
czasowy w celu kształcenia 

się na studiach.

www.paszporty.lodzkie.eu, so@lodz.uw.gov.pl

Wzór decyzji o udzieleniu 
zezwolenia na czas oznaczony 

na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej
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 Wojewoda lub Szef Urzędu poinformuje organ Straży Granicznej właściwy ze względu 
na miejsce pobytu cudzoziemca o odmowie udzielenia lub cofnięciu zezwolenia na pobyt 
czasowy, gdy decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna (organ Straży Granicznej ustali, 
czy w stosunku do cudzoziemca nie zajdą przesłanki do wydania decyzji o zobowiązaniu 
cudzoziemca do powrotu),

 cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zawiadamia wojewodę, który 
udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia 
zezwolenia,

 o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, 
wojewoda zawiadomi rektora uczelni lub kierownika innej jednostki prowadzącej studia, 
wskazanej przez przez cudzoziemca we wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia,

 rektor uczelni lub kierownik innej jednostki prowadzącej studia niezwłocznie zawiadomi 
pisemnie wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach o skreśleniu cudzoziemca z listy studentów, a także o niezaliczeniu 
roku studiów w określonym terminie.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach.

Obowiązek informowania:
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Cudzoziemcowi można odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy 
w celu kształcenia się na studiach, gdy nie zaliczył roku studiów w określonym terminie. 

Cudzoziemcowi można cofnąć kolejne zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się, 
gdy nie zaliczył roku studiów w określonym terminie. Określenie może wskazuje 
na charakter uznaniowy decyzji w powyższej sprawie. W takiej sytuacji organ będzie 
rozważał proporcjonalność elementów wyznaczających granice uznania 
administracyjnego, tj. konieczność ochrony praw podmiotowych wynikających 
z odrębnych przepisów, cel regulacji wyznaczony treścią normy uznaniowej oraz słuszny 
interes strony. 

Decyzje w powyższych kwestiach będą rozpatrywane indywidualne, co wynika 
z charakteru stosunku administracyjnego w który wchodzi cudzoziemiec z organem 
składając wniosek.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach.

Niezaliczenie roku studiów:
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 wydawana jest cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt czasowy na okres 
na który zostało udzielone zezwolenie,

 w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, 
do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy 
(w tym do podróżowania po terytoriach państw obszaru Schengen w okresie 90 dni 
w każdych 180 dniach),

 odbierana jest przez cudzoziemca osobiście,
 podlega wymianie w przypadku: zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie 

pobytu, zmiany wizerunku twarzy, jej utraty, jej uszkodzenia,
 do czasu wydania nowego rozporządzania wykonawczego, opłata za wydanie katy pobytu 

wynosi 50 zł płatne na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi NBP O/O Łódź 88 
1010 1371 0097 0022 3100 0000 (do akt należy załączyć oryginał potwierdzenia dokonania 
ww. opłaty),

 za wymianę karty pobytu w przypadku zawinionej przez cudzoziemca jej utraty 
lub zniszczenia wynosi 100 zł i 200 zł w przypadku kolejnej utraty lub zniszczenia.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
kształcenia się na studiach.

Karta pobytu:
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Karta pobytu:

określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 
2011 r. Dz. U. z 2011 nr 103 poz. 602.

Wzór karty pobytu
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Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli:
 zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę (dotyczy 

studentów studiów niestacjonarnych) lub szkolenie zawodowe - art. 187 pkt 1 lit. a i b ustawy,
W tym przypadku zezwolenia udziela się na okres nauki lub szkolenia zawodowego, nie dłużej 

jednak niż na okres roku.
 jest absolwentem polskiej uczelni oraz poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy - 

art. 187 pkt 2 ustawy,
W tym przypadku zezwolenia udziela się na okres roku.

 jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele lub związku 
wyznaniowym, którego status jest uregulowany umową międzynarodową, przepisami 
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa lub który działa na podstawie 
wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych i jeżeli jego pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia - 
art. 187 pkt 3 ustawy.

W tym przypadku udziela się zezwolenia na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu 
na inne okoliczności.
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Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na inne 
okoliczności (naukę) powinien przedstawić:

 4 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wraz 
z uzasadnieniem,

 pisemne oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,

 ważny dokument podróży (w szczególnie uzasadnionym przypadku, 
gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości 
jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość),

 5 aktualnych fotografii,

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu 
na inne okoliczności.

Wymagane dokumenty:
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 dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku 
i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt 
czasowy (potwierdzenie zameldowania, dokumenty dotyczące miejsca 
zamieszkania),

 ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

 wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów nauki, utrzymania i powrotu,
 dokument potwierdzający zapewnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

miejsca zamieszkania.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu 
na inne okoliczności.

Wymagane dokumenty:
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W stosunku do cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ww. zezwolenia, zgodnie 
ze stanowiskiem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców i brakiem nowego rozporządzenia 
wykonawczego, nadal należy stosować posiłkowo przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie minimalnych kwot, jakie powinni posiadać 
cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia oraz prowadzący badania naukowe na pokrycie 
kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu oraz dokumentów, które 
mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. Nr 222, poz. 1766). 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, cudzoziemiec powinien posiadać środki finansowe na pokrycie 
kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 800 złotych 
na każdy miesiąc pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych oraz bilet lub środki 
finansowe na pokrycie kosztów powrotu do kraju zamieszkania w wysokości stanowiącej 
równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
nie mniejsze jednak niż 2500 złotych albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu 
na inne okoliczności.
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Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na inne 
okoliczności (szkolenie zawodowe oraz absolwent poszukujący pracy) powinien 
przedstawić:

 4 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wraz 
z uzasadnieniem,

 pisemne oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,

 ważny dokument podróży (w szczególnie uzasadnionym przypadku, 
gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości 
jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość),

 5 aktualnych fotografii,

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu 
na inne okoliczności.

Wymagane dokumenty:
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 dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku 
i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt 
czasowy (potwierdzenie zameldowania, dokumenty dotyczące miejsca 
zamieszkania),

 ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

 źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,

 dokument potwierdzający zapewnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
miejsca zamieszkania.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu 
na inne okoliczności.

Wymagane dokumenty:
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Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na inne 
okoliczności (duchowny) powinien przedstawić:

 4 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wraz 
z uzasadnieniem,

 pisemne oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe,

 ważny dokument podróży (w szczególnie uzasadnionym przypadku, 
gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości 
jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość),

 5 aktualnych fotografii,

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu 
na inne okoliczności.

Wymagane dokumenty:
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 dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku 
i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt 
czasowy (potwierdzenie zameldowania, dokumenty dotyczące miejsca 
zamieszkania),

 ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

 dokument potwierdzający zapewnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
miejsca zamieszkania.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu 
na inne okoliczności.

Wymagane dokumenty:
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W przypadku ww. osób zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 
o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 
(Dz. U. Nr 144, poz. 1043 ze zm.).

Obywatel UE może wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość 
i obywatelstwo. Obywatel UE może przebywać w Polsce do 3 miesięcy bez konieczności 
zarejestrowania pobytu. W przypadku pobytu powyżej 3 miesięcy, obywatel UE powinien 
wystąpić do Wojewody z wnioskiem o zarejestrowanie pobytu. Wniosek należy złożyć 
osobiście nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Studenci - obywatele Unii Europejskiej 
(w tym obywatele państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej).
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Zgodnie z art. 16 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe 
z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin: 
Obywatelowi UE przysługuje prawo pobytu przez okres dłuższy  niż 3 miesiące, w przypadku gdy spełnia 
jeden z następujących warunków:

 jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

 jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną 
do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu 
art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm.) i posiada 
wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;

Studenci - obywatele Unii Europejskiej 
(w tym obywatele państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej).
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 studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej i jest objęty 
powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń 
opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania 
siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić 
obciążenia dla pomocy społecznej;

 jest małżonkiem obywatela polskiego.

Studenci - obywatele Unii Europejskiej 
(w tym obywatele państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej).
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 4 egzemplarze czytelnie wypełnionego wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela UE,
 kserokopia ważnego dokumentu podróży albo innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość i obywatelstwo (należy okazać oryginały ww. dokumentów),
 oświadczenie dotyczące daty ostatniego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia 

lub skierowanie na szkolenie zawodowe - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach 
prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej obywateli Unii Europejskiej i członków 
ich rodzin (Dz. U. Z 2006 r., Nr 154, poz. 1105),

Studenci - obywatele Unii Europejskiej 
(w tym obywatele państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej).

Wymagane dokumenty
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● dokumenty potwierdzające objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia 
do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego - ww. rozporządzenie,

● pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych na utrzymanie 
siebie i członków rodziny bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 
lub dowód potwierdzający ich posiadanie, np. kserokopia karty kredytowej, wyciąg z konta 
bankowego. 

Studenci - obywatele Unii Europejskiej 
(w tym obywatele państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej).

Wymagane dokumenty
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Studenci - obywatele 
Unii Europejskiej 

Wzór zaświadczenia
 o zarejestrowaniu pobytu

 obywatela Unii Europejskiej
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Studenci - obywatele 
Unii Europejskiej 

Wymiana zaświadczenia o 
zarejestrowania pobytu w UE

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE 
podlega wymianie w przypadku zmiany danych w nim 
zamieszczonych lub zniszczenia. Wydanie lub wymiana 
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu zwolnione 
jest od opłaty skarbowej.
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 obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 wniosek należy złożyć osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce 
pobytu obywatela UE,

 pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku 
gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku,

 obywatelowi UE, który nabył prawo stałego pobytu wydaje się dokument 
potwierdzający prawo stałego pobytu. Ww. dokument zwolniony jest z opłaty 
skarbowej.

Studenci - obywatele Unii Europejskiej 
(w tym obywatele państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej).

Prawo stałego pobytu obywatela UE:
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Ustawodawca, obok doręczenia właściwego, dopuścił w procedurze administracyjnej 
instytucję o charakterze domniemania doręczenia, o których mowa w art. 43 i art. 44 Kpa 
zezwalając na ich zastosowanie w przypadku niemożności doręczenia przesyłki 
bezpośrednio adresatowi. Doręczenie zastępcze jest instytucją ściśle sformalizowaną 
i wymaga dla swojej skuteczności spełnienia wszystkich określonych przez prawo 
wymagań. Procesowa instytucja doręczenia zastępczego polega nie tyle na domniemaniu, 
ile oparta jest na konstrukcji fikcji prawnej poprzez uznanie, że nastąpiło doręczenie 
pisma, które de facto nie miało miejsca. Warunkiem jednak przyjęcia przez organ takiej 
fikcji prawnej, tj. uznania, iż nastąpiło doręczenie zastępcze, jest dysponowanie przez ten 
organ niebudzącym dowodem potwierdzającym, że przesłanki określone w art. 44 Kpa 
zostały spełnione.  

Doręczenie korespondencji 
w trybie art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
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W związku z powyższym, w toku prowadzonych postępowań istotną rolę odgrywa 
odbieranie przez cudzoziemców korespondencji. Pisma kierowane przez Wojewodę 
do cudzoziemców zawierają niejednokrotnie żądania uzupełnienia złożonego wniosku 
o brakujące dokumenty w terminach siedmio lub czternastodniowych. 

Niepodjęcie przez cudzoziemca korespondencji może oznaczać, że wniosek pozostanie 
bez rozpoznania lub zostanie rozpatrzony negatywnie, ponieważ cudzoziemiec nie uczyni 
zadość wezwaniu. Z kolei niepodjęcie korespondencji zawierającej decyzję, może wiązać 
się z uchybieniem terminu do wniesienia odwołania. 

Z uwagi na art. 44 Kpa, niepodjęte przez cudzoziemca pisma i zwrócone, organ uzna 
za doręczone.

Doręczenie korespondencji 
w trybie art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
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Z dniem 1 maja 2014 r. wejdą w życie przepisy zmieniające regulacje prawne zawarte 
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 
Dz. U. z 2013 r., poz. 674, ze zm. (art. 488 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 
r. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1650).

Wykonywanie pracy przez studentów 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Studenci mogą podejmować pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod 
warunkiem posiadania: 

 zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 zezwolenia na pracę oraz legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie:
 wiz z wyjątkiem wizy wydanej w celu turystycznym, ochrony czasowej, przyjazdu 

ze względów humanitarnych,
 wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 Dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
 zezwolenia na pobyt czasowy (wyjątek „specczasówka”),
 umieszczonego w dokumencie podróży stempla (terminowo złożony wniosek 

o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego Unii 
Europejskiej, wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały 
uzupełnione) 

 ruchu bezwizowego.

Wykonywanie pracy przez studentów 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolnieni są absolwenci stacjonarnych 
studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, 
w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych 
działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych a także cudzoziemcy 
posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w związku z podjęciem lub kontynuacją 
stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich.

Wykonywanie pracy przez studentów 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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W rozumieniu ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. naukowiec 
to cudzoziemiec posiadający co najmniej tytuł zawodowy odpowiadający 
w Rzeczypospolitej Polskiej tytułowi zawodowemu magistra lub równorzędnemu, 
umożliwiający dostęp co najmniej do studiów doktoranckich. 

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych będzie udzielać 
się cudzoziemcowi, będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych 
na podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej 
z jednostką naukową, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.), zatwierdzoną w tym celu przez 
ministra właściwego do spraw nauki na podstawie decyzji.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia 
badań naukowych
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Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie ww. zezwolenia będzie zobowiązany 
przedstawić:

 umowę o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartą z jednostką 
naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona 
do poniesienia kosztów pobytu naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
a także kosztów wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu pokrytych 
ze środków publicznych przez upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, jeżeli 
podstawą do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu będzie jego 
nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia 
badań naukowych
Wymagane dokumenty:
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Nowe zasady legalizacji pobytu studentów 
zagranicznych w Polsce.

Dyskusja
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Nowe zasady legalizacji pobytu studentów 
zagranicznych w Polsce.

Kontakt:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

ul. Piotrkowska 103 (I piętro), 90-425 Łódź

Pokój nr 17 – informacja, tel: 042 664-17-22

Godziny przyjęć klientów: pon, śr., czw., pt: 8.00-15.45; wt.: 10.00.17.45

Adres strony internetowej: www.paszporty.lodzkie.eu

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: Jacek Winiarski (tel. 042 664-17-01)

Kierownik Oddziału Cudzoziemców: Mariola Iskrzyńska-Strzałka (tel. 042 664-17-53)
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Dziękujemy za uwagę

Nowe zasady legalizacji pobytu studentów 
zagranicznych w Polsce.
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