
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Przy Rondzie 6,
adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, 

inf. tel. 012 392-18-04, fax 048 (012) 422-30-19
Udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 

ze względu na podjęcie lub kontynuację stacjonarnych 
studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich 

( art. 53 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach).

Podstawą ubiegania się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony jest wykazanie 
okoliczności uzasadniających zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 
dłuższy niż 3 miesiące.

Niniejszą opłatę należy uiścić w kasie tut. Wydziału bądź za pośrednictwem 
urzędu pocztowego lub banku na konto:

URZĄD MIASTA KRAKOWA - WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
OS. ZGODY 2

BANK PEKAO S.A.
04 1240 2092 9462 3005 0000 0000

Nieuiszczenie opłaty skarbowej może spowodować zaniechanie czynności.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony powinien być 
wypełniony czytelnie, w języku polskim, drukowanymi literami. Aplikujący zobowiązany jest 
przedłożyć go w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kserokopie). Wszystkie rubryki części A, B, C, D, E 
i H wypełnia wnioskodawca. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być 
pozostawiony bez rozpoznania. 

Wzór zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu lub kontynuacji przez 
cudzoziemca studiów winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Cudzoziemiec starający się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony ze względu na podjęcie lub kontynuację stacjonarnych studiów wyższych lub 
stacjonarnych studiów doktoranckich zobowiązany jest udokumentować fakt udziału             
w studiach oraz posiadania wystarczających środków finansowych i ubezpieczenia
zdrowotnego.

Aplikujący zobowiązany jest wystąpić do właściwego miejscowo wojewody              
z prawidłowo wypełnionym wnioskiem, do którego dołączyć powinien:

 4 aktualne, kolorowe  fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiające 
lewy półprofil twarzy z widocznymi oczami oraz lewym uchem (prosimy 
również o dostarczenie dodatkowej fotografii do wydruku karty),

 kserokopię ważnego dokumentu podróży i oryginał do wglądu (w szczególnie 
uzasadnionym przypadku cudzoziemiec nie posiadający i nie mający 
możliwości uzyskania ważnego dokumentu podróży może przedstawić inny 
dokument potwierdzający jego tożsamość),

 akt urodzenia wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski (dotyczy 
osoby ubiegającej się o zezwolenie po raz pierwszy),

 zaświadczenie potwierdzające wykonanie obowiązku meldunkowego,

 potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 340 zł.



z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej 
studia o przyjęciu cudzoziemca na studia (Dz. U. z dnia 7 listopada 2006 r., Nr 200 poz. 1475). Ważne 
jest by zaświadczenie to było wypełnione w całości i zawierało wszystkie wymagane ww. wzorem 
dane. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 sierpnia 2008 r.   
w sprawie minimalnych kwot, jakie powinny posiadać niektóre grupy cudzoziemców na pokrycie 
kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu (Dz.U. 2008 r., Nr 163, poz. 
1019) cudzoziemiec będący studentem stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów 
doktoranckich powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 800 złotych na każdy miesiąc pobytu oraz bilet 
powrotny do kraju zamieszkania lub środki finansowe na pokrycie kosztów powrotu do kraju 
zamieszkania w wysokości stanowiącej równowartość biletu.

Ponadto w przypadku pobierania nauki na zasadach odpłatności aplikujący obowiązany jest 
wykazać, że ma zapewnione wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów studiów.

Odnośnie opieki zdrowotnej cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć dokument 
potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez 
ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP. W praktyce nie ma znaczenia czy Cudzoziemiec 
zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia czy zgłoszony został do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, czy też ubezpiecza się u komercyjnego ubezpieczyciela – trzeba pamiętać jednak, że        
w większości przypadków dowodem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego jest umowa                        
z ubezpieczycielem wraz z potwierdzeniem odprowadzania należnych z jej tytułu składek.  

W przypadku gdy student stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów 
doktoranckich nie zaliczy roku studiów i nie uzyska warunkowego wpisu na następny rok lub semestr, 
Wojewoda zobowiązany jest do odmowy mu udzielenia kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony. Student chcąc kontynuować naukę na terytorium Polski powinien legalizować swój pobyt 
poprzez polskiego konsula poza granicami kraju. 

Powyższa ulotka przedstawia stan prawny na dzień 9 grudnia 2009 r.  Ma ona charakter informacyjny. Wyłączną podstawą do 
wydania decyzji jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (jt. Dz.U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.) wraz                    
z przepisami wykonawczymi.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o udzielenie 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na 
miejsce aktualnego pobytu na co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie wizy lub 
okresu, na jaki udzielone zostało poprzednie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Jeżeli 
wniosek został złożony w terminie, wojewoda wydaje cudzoziemcowi wizy na okres pobytu do czasu 
wydania decyzji ostatecznej.

Jeżeli wniosek został złożony z uchybieniem czyli na mniej niż 45 dni przed upływem okresu 
pobytu na podstawie wizy lub okresu, na jaki udzielone zostało poprzednie zezwolenie na zamieszkanie na 
czas oznaczony, a postępowanie nie zostało zakończone przed upływem ważności posiadanego zezwolenia 
na pobyt, cudzoziemiec jest obowiązany do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej                       
i oczekiwania na decyzję za granicą. W przypadku nie wykonania obowiązku opuszczenia terytorium 
Polski, wojewoda obowiązany jest wydać decyzję o odmowie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony.

Termin „45 dni” nie dotyczy cudzoziemców przebywających lub przybywających na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ruchu bezwizowego. W tym przypadku, w razie gdy                        
w postępowaniu nie zapadła ostateczna decyzja a kończy się Aplikującemu przysługująca mu na podstawie 
ruchu bezwizowego ilość dni pobytu w Polsce, zmuszony jest do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. W przeciwnym razie wojewoda obowiązany jest wydać decyzję o odmowie udzielenia 
cudzoziemcowi zezwolenia.

Z uwagi na powyższe, cudzoziemcy przebywający w Polsce w ruchu bezwizowym winni złożyć 
wniosek o udzielenie zezwolenia za zamieszkanie na czas oznaczony możliwie najwcześniej po przybyciu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak by decyzja ostateczna, zezwalająca aplikującemu na pobyt        
w Polsce mogła zostać wydana w okresie uprawniającym cudzoziemca do pobytu na terenie naszego kraju 
w ruchu bezwizowym.


