
ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW – CUDZOZIEMCÓW 
 
Student – cudzoziemiec, który rozpoczął studia w roku akademickim 2019/2020, 
może ubiegać się o Stypendium Socjalne, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków. 

1. Posiada zezwolenie na pobyt stały lub jest rezydentem długoterminowym UE. 
2. Posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w 

art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach. 
3. Posiada status uchodźcy nadany w RP lub korzysta z ochrony czasowej albo ochrony 

uzupełniającej na terytorium RP. 
4. Posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co 

najmniej na poziomie biegłości językowej C1. 
5. Posiada Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia. 
6. Jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium 

RP. 
7. Posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa 

w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z 
mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 
tej ustawy lub posiada wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 
rozwojowych. 

8. Został objęty Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 
Każdy student cudzoziemiec (również niespełniający warunków wymienionych powyżej), 
który rozpoczął studia w roku akademickim 2019/2020, może ponadto ubiegać się o 
Stypendium Rektora, Stypendium dla osób Niepełnosprawnych i Zapomogę. 
 
Student – cudzoziemiec, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020 na 
zasadach obowiązujących obywateli polskich, może ubiegać się o wszystkie formy pomocy 
materialnej z budżetu państwa (Stypendium Socjalne, Stypendium dla Osób 
Niepełnosprawnych, Stypendium Rektora i Zapomogi), jeśli spełnia jeden z poniższych 
warunków. 

1. Posiada zezwolenie na pobyt stały lub Kartę Polaka. 
2. Posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Udzielono mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 
3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 
1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543). 

6. Udzielono mu ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Student cudzoziemiec, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020, 
może ubiegać się o Stypendium Rektora, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków. 

1. Posiada ważną kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. 
2. Posiada wizę Schengen. 
3. Posiada wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. 

5. Jest, posiadającym prawo stałego pobytu, członkiem rodziny obywatela państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 



o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej. 

UWAGA! Studencka wiza wydana w celu podjęcia studiów nie upoważnia 
do pobierania żadnej z form pomocy materialnej z budżetu państwa. 


