
Informacje dla studentów z zagranicy 

 

1.Ci z Państwa, którzy zaczęli studia w roku akademickim 2019/20 lub później, mogą ubiegać się o 

stypendia na następujących zasadach: 

-o stypendium rektora mogą wystąpić wszyscy studenci, którzy mają średnią 4,65 lub wyższą (i 

ewentualnie osiągnięcia sportowe/naukowe/artystyczne), 

-o stypendium socjalne (dla osób w trudnej sytuacji materialnej) i stypendium dla osób z 

niepełnosprawnością mogą ubiegać się ci z Państwa, którzy spełniają warunki finansowe przyznania 

stypendium i dostarczą wszystkie niezbędne dokumenty ORAZ spełniają jeden z poniższych warunków: 

 

• Być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii 

lub Islandii lub członkiem jego rodziny mieszkającym na terenie Polski. 
 

• Mieć zezwolenie na pobyt stały (kartę stałego pobytu). 
 

• Być rezydentem długoterminowym Unii Europejskiej, 
 

• Mieć zezwolenie na pobyt czasowy, aby połączyć się z rodziną (dokładne warunki precyzuje 

Ustawa o Cudzoziemcach art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4). 
 

• Mieć nadany w Polsce status uchodźcy lub korzystać z ochrony czasowej lub ochrony 

uzupełniającej na terytorium Polski. 
 

• Mieć certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej 

C1. 
 

• Mieć Kartę Polaka. 
 

• Mieć małżonka lub dziecko, lub rodzica, lub dziadka – obywatela Polski zamieszkałego na terenie  
Polski. 

 

• Mieć zezwolenie na pobyt czasowy w związku z badaniami naukowymi (art.151 ust.1 lub art.151b 

ust.1 ustawy o cudzoziemcach. 

 

2.Ci z Państwa, którzy rozpoczęli studia w roku 2018/19 lub wcześniej, mogą ubiegać się o wszystkie 

rodzaje stypendium lub zapomogę tylko po spełnieniu jednego z warunków: 

• mieć Kartę Polaka, 

• mieć kartę stałego pobytu, 

• mieć status uchodźcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Information for the foreigner students 

 

1.Those of you who began studying in the academic year 2019/20 or later may apply for scholarships under 

the following rules: 

-All students who have an average of 4.65 or higher (and possibly sport/scientific/artistic achievements) 

can apply for the Rector's scholarship, 

-the social scholarship (for people in a difficult financial situation) and the scholarship for people with 

disabilities can be applied for by those of you who meet the financial conditions for granting the scholarship 

and provide all necessary documents AND meet one of the following conditions: 

 

- Be a citizen of a Member State of the European Union, Switzerland, Liechtenstein, Norway or Iceland or 

a member of his family living in Poland. 

 

- Have a permanent residence permit (permanent residence card). 

 

- Be a long-term resident of the European Union, 

 

- To have a temporary residence permit to reunite with the family (the precise conditions are specified in 

the Aliens Act, Art. 159(1) or 186(1)(3) or (4)). 

 

- Be granted refugee status in Poland or enjoy temporary protection or subsidiary protection on the territory 

of Poland. 

 

- Have a certificate certifying the knowledge of Polish as a foreign language at the level of at least C1. 

 

- Have a Card of the Pole. 

 

- Have a spouse or a child, or a parent or grandparent - a Polish citizen residing in the territory of Poland. 

 

- Have a temporary residence permit in connection with scientific research (Article 151(1) or Article 

151b(1) of the Act on Foreigners. 

 

2.Those of you who started studies in 2018/19 or earlier may apply for all types of scholarship or assistance 

only if you meet one of the conditions: 

- have a Card of the Pole, 

- have a permanent residence card, 

- have refugee status. 

 

 

 


