CUDZOZIEMCEM – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o cudzoziemcach
– jest każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego.
Obywatelstwo – więź prawna łącząca osobę z państwem, na mocy której dana osoba ma
określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki
i prawa wobec danej osoby.
WIZA - pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa
wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne
(konsulaty) tegoż państwa. W niektórych wypadkach może być też uzyskana na przejściach
granicznych. Wiza ma zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie lub innym
dokumencie podróży, może też mieć postać stempla lub wpisu.
KARTA POBYTU Rzeczypospolitej Polskiej –dokument, który stwierdza tożsamość
cudzoziemca w Polsce oraz uprawnia osoby bez obywatelstwa polskiego do przebywania,
mieszkania oraz podjęcia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kto może ją otrzymać?
Zgodnie z art. 72 ustawy o cudzoziemcach kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi, który
uzyskał:
• Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej,
• Zezwolenie na osiedlenie się w Polsce,
• Zezwolenie na pobyt w Polsce rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
• Zezwolenie na pobyt tolerowany,
• Status uchodźcy,
• Ochronę uzupełniającą.
KARTA POLAKA
dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego, który może być przyznany
osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego
i spełniającej określone ustawą warunki.
Kartę Polaka ustanowiono ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U.
z 2007 r. Nr 180, poz. 1280), która określa uprawnienia posiadacza Karty Polaka, zasady
przyznawania, utraty ważności i unieważniania Karty Polaka oraz właściwość i tryb
postępowania organów w tych sprawach.
Osoba, która posiada Kartę Polaka może:
•
•

•
•
•
•

bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego
przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności
posiadania zezwolenia na pracę,
prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele
polscy,
podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia,
a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych
zasadach jak obywatele polscy,
za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce.

Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania
prawa do osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa
przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione zarówno do podejmowania
i odbywania studiów:
a. na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do
ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla
studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem,
b. w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP, przy czym
podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich
(np. jako stypendyści strony polskiej), nie mogą oni ubiegać się o stypendia
wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc
materialną dla studentów i doktorantów.
UE (Unia Europejska) to gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw
członkowskich, w skład którego wchodzą następujące państwa: Austria, Belgia, Bułgaria,
Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,
Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) jest to międzynarodowa
organizacja w skład której wchodzą następujące państwa: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
Szwajcaria.
OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jest to organizacja
międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca następujące państwa: Australia,
Austria, Belgia, Chile, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Luksemburg,
Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Stany
Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) obejmuje następujące państwa: Austria, Belgia,
Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia,
Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

