Kandydat obcokrajowiec może przebywać na terenie Polski na podstawie wizy lub karty
czasowego pobytu (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony). W przypadku podjęcia
studiów obcokrajowiec przebywający na terenie Polski na podstawie wizy powinien wyrobić
kartę czasowego pobytu a obcokrajowiec przebywający na podstawie karty przedłużyć
ją w związku z podjęciem studiów.
W zależności od posiadanego obywatelstwa, cudzoziemcy powinni odpowiednio
przygotować się przed przyjazdem do Polski.
Obywatele Unii Europejskiej (UE), państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub Konfederacji Szwajcarskiej, wjeżdżają do Polski bez wizy. Wszelkich formalności
związanych z legalizacją swojego pobytu dopełniają po przyjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej, EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej
przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską. Wiza wydawana jest
cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne – polskie konsulaty poza granicami
kraju, właściwe ze względu na miejsce stałego zamieszkania cudzoziemca.
Wizy wydaje się jako:
- wizy Szengen
- wizy krajowe
WIZA SCHENGEN
Wiza Schengen oznaczona symbolem „C" - jest to wiza wydawana przez państwo
Schengen na tranzyt przez terytorium państw Schengen lub planowany pobyt na terytorium
państw Schengen nieprzekraczający 3 miesięcy w dowolnym 6 miesięcznym okresie, licząc
od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw Schengen.
Tranzytowa wiza lotniskowa oznaczona symbolem „A" (wiza lotniskowa) - jest to wiza
uprawniająca do tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową jednego lub kilku portów
lotniczych państw obszaru Schengen. Wizy lotniskowe również są wizami Schengen.
Wizy lotniskowe wymagane są od obywateli następujących państw:
• Afganistan
• Bangladesz
• Demokratyczna Republika Kongo
• Erytrea
• Etiopia
• Ghana
• Iran
• Irak
• Nigeria
• Pakistan
• Somalia
• Sri Lanka
WIZA KRAJOWA
Wiza krajowa oznaczona symbolem „D" – uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających
łącznie dłużej niż 3 miesiące i nieprzekraczających łącznie 1 roku w okresie ważności wizy.
REJESTRACJA OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ
Obywatele Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej, wjeżdżają do Polski bez wizy i mogą przebywać na terytorium Polski nie
legalizując swojego pobytu przez okres 3 miesięcy. Zaraz po przybyciu powinni dokonać
obowiązku meldunkowego w Wydziale Spraw Administracyjnych. Jeżeli zamierzają

przedłużyć swój pobyt powinni przed upływem 3 miesięcy dokonać rejestracji pobytu na
terytorium Polski.
Informacji udziela: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
Po przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec obowiązany jest
zameldować się na pobyt czasowy pod adresem, w którym przebywa, najpóźniej przed
upływem czwartej doby licząc od chwili przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej.
Przedstawienie potwierdzenia dopełnienia obowiązku meldunkowego wymagane jest
w trakcie procedur związanych z legalizacją pobytu cudzoziemca, jeżeli przebywa on na
terytorium Polski.
Cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia
na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE zwolnieni są
z obowiązku zarejestrowania pobytu.
REJESTRACJA POBYTU OBYWATELA SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ
Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej, EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej
przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej
w swoim kraju. Po przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec
obowiązany jest dokonać obowiązku meldunkowego na pobyt czasowy w urzędzie miasta.
W celu przedłużenia swojego pobytu, 45 dni przed datą upływu ważności wizy, cudzoziemiec
powinien wystąpić o:
•
•
•

zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
zezwolenie na osiedlenie się lub
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcowi, który uzyskał jedno z w/w zezwoleń lub ochronę uzupełniającą, zgodę na
pobyt tolerowany, nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, wydawana
jest karta pobytu, która w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca
podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

