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Ten przewodnik pomoże Ci w rozpoczęciu życia 
studenckiego. Wierzymy w to, że wykłady 
i ćwiczenia są jak podróże w nieznane, a nasi 
wykładowcy pomogą Ci dotrzeć tam, gdzie 
tylko zapragniesz. Są tutaj po, aby pomóc Ci 
w zdobyciu nowej wiedzy, chętnie odpowiedzą na 
Twoje pytania i wyjaśnią nurtujące Cię kwestie. 
Przeczytaj uważnie nasz przewodnik przed 
rozpoczęciem roku akademickiego. Jeżeli po 
zapoznaniu się z nim nasuną Ci się jakieś pytania, 
skontaktuj się z nami.

Witaj!



2

Od 2004 r. należymy do Unii Europejskiej. 
Mamy za sobą bogatą historię i wiele 
razy udowadnialiśmy, że nie ma dla 
nas rzeczy niemożliwych. Słyniemy ze 
swojej gościnności, pracowitości oraz 
kreatywności. Możemy pochwalić się 
też wyśmienitą kuchnią i zachwycającą 
przyrodą. Poza tym Polska to kraj 
o dużym potencjale gospodarczym 
i znaczącym dorobku kulturowym. 

Miło nam powitać Cię w Polsce, dynamicznie 
rozwijającym się kraju, położonym w samym sercu 
Europy.

Mamy nadzieję, że Ci się u nas 
spodoba!

Więcej informacji na temat Polski znajdziesz na 
stronie:

  poland.travel

Polska w liczbach

Powierzchnia  312,685 km2

Populacja  38,5 mln

Zaludnienie/km2  124 osoby/km2

Stolica  Warszawa 1,777 miliona

Podział administracyjny  16 województw

Prezydent  Andrzej Duda

Parlament  Sejm: 460 posłów,  
Senat: 100 senatorów

Waluta  1 złoty (PLN) = 100 groszy

Strefa czasowa  GMT + 1 h

Religia  wierni Kościoła rzymskokatolickiego – 87,6%,  
wierni Kościoła prawosławnego – 0,41%,  
wyznawcy i sympatycy Świadków Jehowy – 0,36%,  
wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – 0,18%

Narodowości  Polacy – 98,5%, Ukraińcy – 0,6%,  
Niemcy – 0,5%, pozostali – 0,4%

PKB  592,16 miliarda USD, per capita PPP – 33 891 dolarów

Średnia pensja/m-c  4855,89-7082,42 PLN

Stopa bezrobocia  6,1% (czerwiec, 2020)

Urbanizacja  61% (2018)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

https://www.polska.travel/pl
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Wyższe Szkoły Bankowe – gdzie nas 
znajdziesz?
Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych 
uczelni wyższych w Polsce. Nasza historia zaczęła się ponad 
25 lat temu, wraz z powstaniem Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu. Na przestrzeni lat bardzo się zmieniliśmy. 
Z małej, lokalnej szkoły wyższej staliśmy się najczęściej 
wybieraną marką uczelni niepublicznych w Polsce. Obecnie 
mamy swoje siedziby w 10 miastach w Polsce: Bydgoszczy, 
Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Toruniu, Poznaniu, 
Warszawie, Wrocławiu, Opolu i Chorzowie.

Więcej informacji o naszych lokalizacjach i kampusach 
znajdziesz tutaj:

  wsb.pl

Wybierz WSB, w której studiujesz, a następnie zakładkę: 
Poznaj WSB.

Jak poruszać się po mieście?

Po mieście najlepiej poruszać się komunikacją miejską – to 
najtańszy i najszybszy sposób. Autobusy i/lub tramwaje oraz 
metro (tylko w Warszawie) kursują dość często i w większości 
przypadków dojedziesz nimi praktycznie wszędzie.

Korzystając ze środków komunikacji miejskiej, warto 
sprawdzić, czy w danym mieście obowiązuje specjalna 
karta, która jest nośnikiem Twoich biletów. Doładowując 
ją, po prostu płacisz za swoje przejazdy. Przykładowo: 
w Poznaniu obowiązuje PEKA, w Opolu – Opolska Karta 
Autobusowa, we Wrocławiu – Urbancard, w Gdańsku 
i Gdyni – Bilet Metropolitarny, a w Warszawie – 
Warszawska Karta Miejska.

Chcąc uzyskać aktualne informacje dotyczące cen biletów, 
rozkładów jazdy i przystanków autobusowych, warto 
odwiedzić stronę lokalnego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego.

Po niektórych miastach możesz poruszać się rowerem 
miejskim. Zazwyczaj każde miasto ma swój własny system 
wynajmu takich jednośladów i stronę internetową, na której 
znajdziesz potrzebne informacje, np.  poznanskirower.pl 
lub  wroclawskirower.pl. 

https://www.wsb.pl/
https://poznanskirower.pl/
https://wroclawskirower.pl/
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Komunikacja miejska – ważne linki

Bydgoszcz

  bydkoskakartamiejska.com.pl

  jakdojade.pl/bydgoszcz/trasa

Chorzów

  portal.kartaskup.pl

  rj.metropoliaztm.pl

  jakdojade.pl/chorzow/trasa

Gdańsk /Gdynia

  ztm.gda.pl/rozklady

  ztm.trojmiasto.pl

  jakdojade.pl/gdansk/trasa

  mzkzg.org/bilet-metropolitalny

Opole

  mzkopole.pl

  pop.mzkopole.pl/opolska-karta-autobusowa

  jakdojade.pl/opole/trasa

Poznań

  peka.poznan.pl/web/portal/student

  jakdojade.pl/poznan/trasa

Szczecin

  zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/mobilna-karta-miejska

  jakdojade.pl/szczecin/trasa

Toruń

  mzk-torun.pl

  jakdojade.pl/torun/trasa

Warszawa

  wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska

  wtp.waw.pl

  jakdojade.pl/warszawa/trasa

Wrocław

  urbancard.pl

  jakdojade.pl/wroclaw/trasa

Polecamy korzystanie z transportu miejskiego 
jeszcze z kilku powodów. Po pierwsze, unikasz korków 
i problemów ze znalezieniem miejsca parkingowego. 
Po drugie, każdy student do 26. roku życia, mający 
ważną legitymację studencką, może skorzystać z 50% 
zniżki na komunikację.

https://bydgoskakartamiejska.com.pl/pl/
http://jakdojade.pl/bydgoszcz/trasa
https://portal.kartaskup.pl/
https://rj.metropoliaztm.pl/?lang=pl
http://jakdojade.pl/chorzow/trasa
http://ztm.gda.pl/rozklady
http://ztm.trojmiasto.pl
http://jakdojade.pl/gdansk/trasa
http://mzkzg.org/bilet-metropolitalny
http://www.mzkopole.pl
http://pop.mzkopole.pl/opolska-karta-autobusowa
http://jakdojade.pl/opole/trasa
http://www.peka.poznan.pl/web/portal/student
http://jakdojade.pl/poznan/trasa
http://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/
mobilna-karta-miejska
http://jakdojade.pl/szczecin/trasa
https://mzk-torun.pl/
http://jakdojade.pl/torun/trasa
http://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/
http://www.wtp.waw.pl/
http://jakdojade.pl/warszawa/trasa
http://www.urbancard.pl
http://jakdojade.pl/wroclaw/trasa
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Co powinieneś 
zrobić po 
rozpoczęciu 
studiów?

Po przyjeździe do Polski powinieneś odwiedzić kilka 
urzędów (o których piszemy poniżej). Dzięki temu dopełnisz 
formalności i uzyskasz dokumenty niezbędne do tego, 
aby Twój pobyt w Polsce był zgodny z prawem. To może 
zająć nawet do kilku miesięcy, ale nie przejmuj się – to 
standardowa procedura i wszyscy studenci są nią objęci.  

1. Legalizacja pobytu

Aby zalegalizować pobyt, będziesz potrzebować wizy lub 
zezwolenia na pobyt czasowy (są jeszcze inne możliwości 
zalegalizowania pobytu, ale te 2 najczęściej dotyczą studentów).

Wiza

Ważna wiza upoważnia Cię do pobytu w Polsce przez 
określony czas. Zwróć szczególną uwagę na długość 
Twojego okresu pobytu i termin ważności wizy, ponieważ 
mogą się od siebie różnić (np. 90 dni możliwości pobytu, 
przy 180 dniach ważności wizy). Sprawdź też, czy Twoja 
wiza zezwala na wjazd do Polski tylko raz, czy dopuszcza 
przekraczanie granicy wiele razy. W tym drugim przypadku 
zobaczysz na dokumencie oznaczenie „MULT”. Upewnij 
się też, że na Twojej wizie wskazano za pomocą liczb cel 
jej wydania. Wiza studencka powinna zostać oznaczona 
numerem 09. Obywatele niektórych krajów są upoważnieni do 
przekroczenia granicy Polski i pobytu na jej terenie bez wizy, 
jest to tzw. ruch bezwizowy. Listę krajów znajdziesz  tutaj.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce możesz otrzymać, 
jeżeli planujesz zostać tutaj na dłużej niż 3 miesiące 
i zachodzą okoliczności uzasadniające Twoje zamieszkiwanie 
na terytorium kraju.

Możesz złożyć wniosek o przyznanie zezwolenia na pobyt 
czasowy w Urzędzie Wojewódzkim. Ich listę znajdziesz   tutaj. 
Powinieneś stawić się w urzędzie osobiście, dostarczyć 
wniosek i niezbędne dokumenty oraz dokonać opłaty. To 
ważne, aby złożyć wniosek przed końcem ważności 
wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, czyli w czasie, 
gdy Twój pobyt jest legalny. Jeżeli dopełnisz wszystkich 
formalności przy składaniu wniosku, Twój pobyt w Polsce 
nadal będzie uznawany za legalny, mimo że formalnie 
będziesz czekać na decyzję w sprawie udzielenia 
zezwolenia na pobyt czasowy. Wojewoda zamieści w Twoim 
paszporcie odpowiedni stempel, który to potwierdzi.

Jeżeli Twoja wiza lub poprzednie zezwolenie na pobyt 
czasowy utraciły ważność, możesz bez problemu 
wyjechać, jednak aby przekroczyć granicę Polski 
ponownie, będziesz potrzebować nowej wizy. 
Kiedy procedura w Urzędzie Wojewódzkim nadal 
trwa, powinieneś zwracać szczególną uwagę na 
korespondencję, którą otrzymujesz. Jeżeli w tym 
czasie zmienisz adres zamieszkania, pamiętaj, aby 
poinformować o tym urzędników. To ważne, gdyby 
okazało się, że w międzyczasie trzeba jeszcze coś 
wyjaśnić lub uzupełnić. Wszystko odbywa się w j. polskim. 
Jeżeli więc dostaniesz list, którego treść okaże się dla 
Ciebie zbyt zawiła, skontaktuj się z urzędem i poproś 
o wyjaśnienie. Możesz też skontaktować się z jedną 
z organizacji, których   listę znajdziesz na końcu tego 
przewodnika. 
Kiedy procedura dobiegnie końca, otrzymasz decyzję 
w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, 
a następnie – Kartę Pobytu. Pozwala ona na pozostanie 
w Polsce i przekraczanie jej granic (pamiętaj o tym, aby 
mieć przy sobie paszport). 
Pamiętaj też o tym, aby zachować ten ważny dokument. 
Może przydać Ci się podczas Twojego pobytu. 

Więcej informacji znajdziesz   tutaj.

Ważne: Powyższe zasady obowiązują w stosunku do osób, 
które nie pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej 
i nie są członkami rodzin obywateli UE. Obywatele UE 
i członkowie ich rodzin mogą zasięgnąć informacji   tutaj.

https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przyjechac-do-polski/czy-potrzebuje-wizy/
https://udsc.gov.pl/lista-urzedow-wojewodzkich/
https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/studia-i-nauka/studia/
https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/
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2. Rejestracja pobytu i osobisty 
numer identyfikacyjny (PESEL) 

Zameldowanie

Zameldowanie to rejestracja Twojego 
miejsca pobytu/zamieszkania w Polsce pod 
konkretnym adresem. Nie ma nic wspólnego 
z zalegalizowaniem Twojego pobytu. Polskie 
prawo stanowi, że powinieneś zameldować 
się najpóźniej czwartego dnia po przyjeździe 
do danego miejsca pobytu, jeżeli zamierzasz 
zostać w kraju na dłużej niż 30 dni. 
Obywatele UE i członkowie ich rodzin mają 
na zameldowanie 30 dni. Pamiętaj, że nie 
możesz zameldować się na okres dłuższy niż 
ten wskazany w wizie lub na zezwoleniu na 
pobyt.

Chcąc się zameldować, powinieneś złożyć 
odpowiedni wniosek w   urzędzie miasta 
(gminy). Możesz zrobić to także online. 
Zameldowanie jest bezpłatne. Więcej informacji 
znajdziesz   tutaj.

PESEL

PESEL to unikatowy, jedenastocyfrowy numer 
identyfikacyjny. Numer PESEL nadaje się 
nie tylko obywatelom polskim, lecz także 
cudzoziemcom zameldowanym w Polsce. 
Nie musisz mieć numeru PESEL, nie jest 
to obowiązkowe, ale w praktyce ułatwia 
załatwienie wielu spraw, m.in. otwarcie konta 
w banku.

3. Pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym

Przyjeżdżając do Polski, pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym 
i podpisaniu umowy z ubezpieczycielem, czyli Narodowym Funduszem 
Zdrowia (NFZ). Dzięki temu skorzystasz z darmowej pomocy medycznej 
w przychodniach i szpitalach na terenie całego kraju. Posiadanie 
ubezpieczenia jest jednym z warunków uzyskania zezwolenia na pobyt 
(jeżeli takiego potrzebujesz).

Jeżeli nie masz ubezpieczenia zdrowotnego, narażasz się na 
poważne problemy:

•	 Ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez 
ubezpieczyciela kosztów leczenia, wymagane jest nie tylko podczas 
wjazdu i ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy, lecz także 
w czasie całego Twojego pobytu w Polsce. 

•	 Brak ubezpieczenia może skutkować cofnięciem wydanego zezwolenia 
na pobyt czasowy, co w konsekwencji oznacza konieczność wyjazdu. 
Nieopuszczenie Polski pomimo cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy 
prowadzi do zobowiązania Cię do powrotu, połączonego z zakazem 
ponownego wjazdu przez co najmniej 6 miesięcy.

•	 Brak ubezpieczenia może narazić Cię na wysokie koszty związane 
z wymaganym leczeniem w razie choroby lub wypadku, np.: 

 − wizyta u lekarza rodzinnego: 150 PLN

 − wizyta u lekarza specjalisty: 150–250 PLN

 − USG: 150–250 PLN

 − założenie szwów: 100–200 PLN

 − zmiana opatrunku: 50–80 PLN

 − RTG kończyny dolnej: 50–80 PLN 

 − założenie gipsu: 50–450 PLN.

http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/baza-teleadresowa-jst-d/7788,Baza-teleadresowa-JST-do-pobrania.html
http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/baza-teleadresowa-jst-d/7788,Baza-teleadresowa-JST-do-pobrania.html
https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-czasowy-dla-cudzoziemcow
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Obywatele UE

Jeżeli jesteś obywatelem UE lub EFTA i masz Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), masz prawo 
do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Z kartą EKUZ możesz 
udać się bezpośrednio do lekarza pierwszego kontaktu 
i skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej w szpitalach 
i przychodniach, które podpisały umowę z NFZ. NFZ to 
Narodowy Fundusz Zdrowia, który zarządza powszechnym 
systemem opieki zdrowotnej w Polsce.

Kartę EKUZ możesz otrzymać w swoim kraju lub po przyjeździe do 
Polski w odpowiednim oddziale NFZ.

Obywatele spoza UE/obywatele EEA

Jeżeli nie jesteś obywatelem UE/EFTA, nie masz prawa 
legalnego zamieszkiwania na terytorium innego niż 
RP państwa UE/EFTA, nie podlegasz obowiązkowemu 
ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie RP lub w innym 
państwie członkowskim UE/EFTA (np. obowiązkowe 
ubezpieczenie dla osoby zatrudnionej, prawo do zgłoszenia 
jako członek rodziny ubezpieczonego, itp.), wówczas 
powinieneś ubezpieczyć się dobrowolnie.

Zalecamy wykupienie ubezpieczenia publicznego w NFZ.

Miesięczna składka wynosi: 55,80 zł (ok. 12 euro).

Na podstawie umowy dobrowolnego ubezpieczenia 
zdrowotnego z NFZ masz:

•	 prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych na takich samych 
zasadach, jak pozostali ubezpieczeni obywatele Polski 
w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej,

•	 możliwość uzyskania Karty EKUZ w oddziale NFZ,

•	 prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, które przysługuje 
od dnia wyznaczonego w umowie i wygasa po 30 dniach 
od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Sprawdź, w jaki sposób możesz ubezpieczyć się w NFZ: 

  nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-
kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie

Jak ubezpieczyć się w NFZ i korzystać z publicznej 
służby zdrowia?

•	 Odwiedź wojewódzki oddział NFZ, najbliższy 
Twojemu miejscu zamieszkania.  
Ich listę znajdziesz   tutaj 

•	 Podpisz umowę z NFZ 
Zabierz ze sobą potrzebne dokumenty, takie jak:

 − kserokopia pierwszej strony paszportu 
(ze zdjęciem)

 − kserokopia aktualnej wizy studenckiej lub Karty 
Pobytu (obustronna)

 − kserokopia Karty Polaka (jeśli posiadasz)

 − kserokopia aktualnej legitymacji studenckiej 
(obustronna) lub aktualne zaświadczenie 
o statusie studenta (zaświadczenie jest ważne 
przez 30 dni od daty wystawienia dokumentu.)

 − nr PESEL (jeśli posiadasz)

 − kopia dokumentu potwierdzającego zamieszkanie 
na terytorium RP, np.: kopia potwierdzenia 
zameldowania czasowego; kopia Karty 
Mieszkańca D.S., kopia umowa najmu lokalu)

 − w przypadku osób niepełnoletnich (poniżej 
18. r.ż.) dodatkowo należy przedstawić 
oświadczenie – zgodę rodzica lub opiekuna 
prawnego niepełnoletniego studenta na 
zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia 
zdrowotnego z NFZ wraz z kopią paszportu 
rodzica/opiekuna.

•	 Zarejestruj umowę w ZUS-ie, czyli Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych  
Oddział ZUS-u odpowiedni dla Twojego miejsca 
zamieszkania znajdziesz   tutaj

 − dostarcz druk ZUS ZZA w przeciągu 7 dni

 − dostarcz do NFZ (osobiście lub mailowo) kopię 
druku ZUS ZZA i dowód wniesienia opłaty.

•	 Miesięczna opłata: 55,80 zł (nie później niż do  
15. każdego miesiąca)

•	 Zakończenie umowy 
Jeżeli kończysz studia, dobiega końca Twój pobyt 
w Polsce lub rozpoczynasz pracę:

 − odwiedź NFZ i zadeklaruj chęć zakończenia 
umowy, wypełnij formularz ZWUA i prześlij go do 
ZUS-u.

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie
https://www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/
https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe
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Podczas wizyty u lekarza:
Zabierz ze sobą dowód ubezpieczenia zdrowotnego:
•		Europejską	Kartę	Ubezpieczenia	Zdrowotnego	(EKUZ)	 
    lub certyfikat czasowo zastępujący EKUZ 
•		kopię	umowy	lub	umowę	z	potwierdzeniem	ostatniej	 
    płatności.

Dodatkowo możesz wybrać prywatne ubezpieczenie 
zdrowotne w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych 
lub abonament w prywatnych placówkach zdrowia 
(przychodnie, prywatne szpitale). Pamiętaj jednak, aby 
dokładnie sprawdzić zakres świadczonych usług i aby 
ubezpieczenie pokrywało koszty leczenia. Jest to również 
droższa opcja.

4. Uznanie wykształcenia

Aby rozpocząć studia w Polsce, pamiętaj, że musisz 
już na etapie rekrutacji zadbać o uznanie Twojego 
wykształcenia. W Polsce obowiązują różne procedury 
uznawania wykształcenia i są uzależnione od kraju, w którym 
skończyłeś szkołę lub studia. Sprawdź, w której grupie 
studentów jesteś i co musisz zrobić, oraz postępuj zgodnie 
z wymogami rekrutacji.

Więcej informacji znajdziesz   tutaj

•	 Jeśli procedura wymaga uznania świadectwa ukończenia 
szkoły średniej, powinieneś skontaktować się z odpowiednim  
 kuratorium oświaty, aby dopełnić tego obowiązku.

•	 Aby uzyskać prawne potwierdzenie dyplomu ukończenia 
studiów, czyli uznanie wykształcenia, udaj się do 
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).  
 nawa.gov.pl/uznawalnosc

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

 gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-
uzyskanego-za-granica

Aby rozpocząć studia w Polsce, pamiętaj, 
że musisz już na etapie rekrutacji zadbać 
o uznanie Twojego wykształcenia.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wyksztalcenie-uzyskane-w-zagranicznym-systemie-oswiaty-mozliwosci-uznania-lub-potwierdzenia-informacje-ogolne
https://bip.men.gov.pl/ministerstwo/c16-instytucje-nadzorowane-przez-men/kuratoria-owiaty.html
http://www.nawa.gov.pl/uznawalnosc
https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica
https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica
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Poznaj swoje prawa

To ważne, abyś wiedział, że w Polsce obowiązuje bardzo ważny dokument dotyczący 
podstawowych praw i obowiązków oraz wolności obywateli nazywany Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarantuje ona prawa nie tylko obywatelom Polski, ale również 
obcokrajowcom, którzy odwiedzają nasz kraj. Zawiera przepisy prawne, których powinny 
przestrzegać wszystkie organy władzy.

„1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

Art. 32 Zasada równości obywatela wobec prawa, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ten artykuł oznacza, że wszyscy są równi wobec prawa 
i mają prawo do równego traktowania. Nikt nie może być 
dyskryminowany ze względu na swoje pochodzenie, 
płeć, czy status materialny. 

Konstytucja gwarantuje prawo do ochrony prawnej życia 
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do 
decydowania o swoim życiu osobistym. Poza tym zapewnia 
też wolność słowa i religii. 

Jeżeli czujesz, że ktoś w jakikolwiek sposób naruszył 
Twoje prawa, skontaktuj się z miejscową policją, 
adwokatem lub instytucją wskazaną na naszej  
 liście kontaktów na końcu broszury.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić:

•	 każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa

•	 każdy, kto uważa, że jest nierówno traktowany z powodu 
tego, kim jest

•	 osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć się na 
nieludzkie traktowanie.
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Rok akademicki w WSB

Rok akademicki w Polsce rozpoczyna się 1 października 
i kończy 30 września. Składa się z 2 semestrów: zimowego 
(od października do połowy lutego) i letniego (od połowy 
lutego lub początku marca do września). 

Egzaminy 
Studenci mają 2 sesje egzaminacyjne, po jednej po 
każdym semestrze. Elementem każdej sesji jest też sesja 
poprawkowa, podczas której studenci mogą po raz 
drugi przystąpić do egzaminów, z których wcześniej 
uzyskali oceny negatywne. Do końca sesji powinni zdać 
wszystkie egzaminy. 

Wakacje i przerwy świąteczne

Pierwsza przerwa świąteczna rozpoczyna się pod koniec 
grudnia i zazwyczaj trwa około 10 dni lub więcej. Kolejne 
są ferie zimowe, które rozpoczynają się w lutym, po 
zimowej sesji egzaminacyjnej. Do następnych wakacji 
studenci muszą poczekać kilka miesięcy. Semestr letni 
rozpoczyna się w połowie lutego lub w marcu i kończy we 
wrześniu. W tym czasie studenci mają jednotygodniową 
przerwę związaną z Wielkanocą (ruchome święto) oraz 
3-miesięczne wakacje (od czerwca do końca września). 
Tak długie wakacje mają jednak tylko studenci, którzy 
zdali egzaminy w czerwcu. Na tych, którzy uzyskali oceny 
negatywne, czeka sesja poprawkowa we wrześniu.

Organizacja roku akademickiego –  
co warto wiedzieć?

Przebieg studiów

Praca lub inne zobowiązania utrudniają naukę? Pomożemy!

Pamiętaj, że jest:

•	 IOS (Indywidualna Organizacja Studiów) – polega na 
możliwości odbyciu studiów na określonym kierunku 
studiów, poziomie i profilu według indywidualnej 
organizacji. IOS obejmuje indywidualny tok studiów (ITS) 
oraz indywidualny program studiów (IPS).

•	 Urlop dziekański – polega na bezpłatnej przerwie 
w studiowaniu. Jest przydatny, jeśli Twoje zobowiązania 
prywatne trwają dłuższy czas. Zachowujesz status 
studenta i prawo do legitymacji.

Nie zaliczyłeś semestru w terminie?

•	 Warunkowe zaliczenie semestru – umożliwia 
skorzystanie z dodatkowych podejść do zaliczenia 
niezdanego przedmiotu. Dzięki temu kontynuujesz studia 
na kolejnym semestrze i zyskujesz więcej czasu na naukę 
niezaliczonego przedmiotu.

•	 Powtarzanie semestru – to rozwiązanie dla studentów, 
którzy nie zdali „warunków” lub nie dostali zgody na 
warunkowe zaliczenie semestru. Wszystkie zdobyte przez 
Ciebie oceny pozytywne pomniejszą liczbę przedmiotów, 
które będziesz zaliczał w trakcie powtarzanego semestru.
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Sesja egzaminacyjna – ważne 
informacje

egzamin/zaliczenie

Zdałeś. Gratulacje!

Zdałeś. Gratulacje!

Nie zdałeś? 
Nie martw się.

Nie zdałeś? 
Nie martw się.

Masz 2 warianty:

Warunek z powtarzaniem przedmiotu

Masz kolejne 2 terminy:

1 – do końca zwykłej sesji kolejnego semestru,

2 – do końca poprawkowej sesji kolejnego semestru. 
Do tego czasu musisz zaliczyć przedmioty, z których 
masz warunek. Termin znajdziesz w Extranecie.

+ Studiujesz z przyjaciółmi z tego samego roku.

+ Masz więcej czasu na naukę.

– Jeżeli nie zdasz, wracasz na semestr, na którym 
nie zdałeś powtarzanego przedmiotu.

Pamiętaj!

Jeżeli masz jakiekolwiek trudności z uzyskaniem 
zaliczenia, skontaktuj się z Dziekanatem.

POPRAWKA

Pamiętaj! Zawsze masz prawo do jednego  
terminu poprawkowego.

Powtarzanie semestru

Jeżeli dostałeś więcej, niż jedną ocenę negatywną, 
pozostaje Ci opcja powtarzania semestru 
w następnym roku akademickim.

+ Nie musisz powtarzać przedmiotów, które 
zaliczyłeś.

– Powtarzanie semestru nie jest za darmo.

Pamiętaj!

W przypadku powtarzania przedmiotu, bądź 
semestru, musisz zgłosić się do Dziekanatu na 
początku semestru.
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Erasmus+
Naszym celem jest zwiększenie stopnia 
umiędzynarodowienia, m.in.poprzez 
zapewnienie programów wymiany 
studentów i wykładowców, m.in. 
Erasmus+. Nasi studenci mogą wybrać 
część swoich studiów i/lub staży za 
granicą. 

Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, 
szkoleń, młodzieży i sportu. WSB aktywnie uczestniczy 
w nim od 1999 r. W ramach tego programu podpisaliśmy 
umowy partnerskie z uczelniami z całej Europy. Dzięki takiej 
współpracy nasi studenci mogą realizować praktyki i staże 
za granicą. 

Program Erasmus+ to możliwość:

•	 studiowania w międzynarodowym środowisku

•	 doskonalenia języka obcego

•	 uczestnictwa w międzynarodowym programie staży 
i praktyk

•	 uzyskania stypendium

•	 poznawania kultury innego kraju

•	 nawiązywania przyjaźni i kontaktów ze studentami 
różnych narodowości

•	 studiowania w partnerskiej uczelni, bez płacenia tam 
czesnego

•	 zdobycia doświadczeń, które doceni Twój przyszły 
pracodawca.

Współpraca międzynarodowa

Dział Współpracy z Zagranicą

Jeżeli marzysz o studiach lub praktykach za granicą, znasz 
język obcy i lubisz podróżować – będzie miło nam Cię 
poznać. Przyjdź do Działu Współpracy z Zagranicą.  
 Dane kontaktowe znajdziesz na końcu informatora. 



13

Przyjazna e-uczelnia

Aby ułatwić Ci naukę, zapewnić stały, 
szybki i łatwy kontakt z dziekanatem 
oraz dostęp do ważnych informacji, 
wprowadziliśmy zintegrowany system 
wirtualnej obsługi studenta.

     Extranet

Extranet – to wewnętrzny system, który niezależnie od 
tego, gdzie się znajdujesz (na kanapie w domu, czy 
w kawiarni), umożliwia Ci sprawdzenie:

•	 harmonogramu i planu zajęć

•	 ocen z całego okresu studiów

•	 godzin konsultacji u wykładowców oraz dyżurów władz 
uczelni

•	 regulaminów i zarządzeń, które Cię obowiązują

•	 informacji o płatnościach za studia

•	 terminarzu przebiegu sesji

•	 katalogu biblioteki WSB.

Dzięki Extranetowi masz też dostęp do innych potrzebnych Ci 
dokumentów i podań.

Jak zalogować się do Extranetu?

•	 Każdemu nowemu studentowi wysyłamy e-mail, który 
zawiera indywidualny numer albumu oraz informację 
o dostępie do Extranetu. 

•	 Poczekaj 24 h, aby zalogować się do Extranetu.

Pamiętaj, aby po pierwszym zalogowaniu zmienić swoje 
hasło!

     Moodle

To platforma e-learningowa, do której masz dostęp 
przez Extranet. Dzięki niej zawsze jesteś w kontakcie 
z wykładowcami i masz dostęp do:

•	 sylabusów do zajęć

•	 zajęć w formie e-learningowej

•	 fragmentów ćwiczeń i wykładów

•	 przykładowych testów do samodzielnej nauki

•	 prezentacji multimedialnych

•	 adresów ciekawych stron internetowych

•	 filmów i innych materiałów multimedialnych.

Dzięki platformie Moodle będziesz mógł też wysłać do 
wykładowców swoje projekty, zadania domowe, a także 
rozwiązywać testy, konieczne do otrzymania zaliczenia 
końcowego z danego przedmiotu. Do materiałów dostaniesz 
się poprzez swoje konto w Extranecie.

    MS Office 365 – bezpłatny pakiet  
  dla naszych studentów

Pracujemy nad rozwiązaniem, które umożliwi naszym 
studentom bezpłatne korzystanie z pakietu MS Office 365 
podczas studiów.

Używając MS Office 365, będziesz mógł skorzystać 
z takich rozwiązań, jak:

•	 najnowsze wersje aplikacji: Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote, Outlook, Skype dla firm, Publisher oraz Access 

•	 możliwość instalacji pakietu Office na maksymalnie 
5 urządzeniach (komputerach PC lub Mac, urządzeniach 
mobilnych z systemem iOS, Android lub Windows) 

•	 1 TB osobistego miejsca na wirtualnym dysku OneDrive.
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Zajęcia online – jesteśmy gotowi, 
jeżeli zajdzie taka potrzeba
Jeżeli pojawi się taka konieczność, jesteśmy gotowi prowadzić zajęcia online, za pomocą takich platform, jak Moodle, Zoom, 
MS TEAMS and Google Hangouts Meet. To rozwiązania, które przetestowaliśmy w praktyce. Platformy pozwalają studentom 
oraz wykładowcom być w stałym kontakcie, jeżeli zajęcia nie odbywają się w uczelnianych budynkach. Z doświadczenia wiemy, że 
zajęcia oraz inne aktywności online możemy realizować w różnych formułach. Zorganizowaliśmy webinary, warsztaty, wykłady, 
ćwiczenia, szkolenia, zajęcia w grupach oraz rozwiązywaliśmy razem case studies. Nasi studenci mają też za sobą obrony 
prac dyplomowych online. Więcej informacji o tym, jak szybko i sprawnie przeszliśmy tymczasowo na nauczanie zdalne w związku 
z pandemią koronawirusa, znajdziesz tutaj: 

  wsb.pl/poznaj-wsb/dlaczego-wsb/ksztalcenie-i-obsluga-zdalna

Przygotowanie WSB do sytuacji 
związanej z pandemią

studentów I i II stopnia jest 
bardzo zadowolonych i zadowolonych 
z działań podjętych przez WSB 
w dobie pandemii koronawirusa.

82%

76,2%
80,1%78,6%77,3%

Ocena zajęć prowadzonych 
w trybie zdalnym (online)

Procent studentów I i II stopnia bardzo zadowolonych i zadowolonych 
z poszczególnych form zajęć realizowanych zdalnie w WSB.

Źródło: Badanie satysfakcji studentów z kształcenia i obsługi administracyjnej w formie zdalnej w Wyższych Szkołach Bankowych, 
przeprowadzone wśród studentów I i II stopnia (próba 11818 osób) w okresie 29.05 - 21.06.2020 r. 

przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. dla WSB.

71,1%

Prowadzenie
ćwiczeń

Prowadzenie
wykładów

Prowadzenie
lektoratów
językowych

Prowadzenie
seminariów

dyplomowych

Przygotowanie 
wykładowców 

do prowadzenia 
zajęć zdalnych

78,2%
87,8%

75,8%

Ocena obsługi studentów 
w trybie zdalnym (online)
Procent studentów I i II stopnia bardzo zadowolonych 
i zadowolonych ze zdalnej obsługi administracyjnej 
studiów w WSB.

75,2%

Obsługa praktyk Biblioteka Obsługa finansowaDziekanat

Jak studenci oceniają nauczanie zdalne?

Pandemia koronawirusa była dla nas wszystkich dużym 
wyzwaniem organizacyjnym. Mimo to, przeszliśmy płynnie 
w tryb zdalnego nauczania, tak by nasi studenci mogli 
uczestniczyć w zajęciach i obronić swoje prace dyplomowe. 
Bardzo ważne było dla nas utrzymywanie jakości 
kształcenia online na tak wysokim poziomie, na jakim 
plasuje się ono w formie tradycyjnej. 

Chcąc sprawdzić, jak przeszliśmy ten test w oczach 
naszych studentów, przeprowadziliśmy ankietę, w której 
ocenili oni studia oraz obsługę administracyjną. W czasie 
od 29 maja do 21 czerwca 2020 r. w badaniu wzięło udział 
11 818 studentów I i II stopnia. 

https://www.wsb.pl/poznaj-wsb/dlaczego-wsb/ksztalcenie-i-obsluga-zdalna
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Myśląc o przyszłości, wdrożyliśmy projekt „Nauczanie zdalnie”, na 
wypadek, gdyby konieczny okazał się powrót do wykładów i zajęć w formie 
online. Jesteśmy gotowi na to, aby prowadzić zajęcia zarówno 
w formule tradycyjnej, jak i zdalnej. Nasze działy obsługi studentów: 
Biura Rekrutacji, Karier I Dziekanaty również są gotowe pracować online.
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Gdzie i jakie 
wsparcie otrzymasz 
na uczelni?

•	 Udzielimy niezbędnych informacji dotyczących tego, 
jak najszybciej dotrzeć do siedziby WSB z Twojego 
punktu przesiadkowego. 

•	 Poinformujemy Cię o przepisach polskiego 
prawa dotyczących m.in. legalizacji pobytu czy 
ubezpieczenia zdrowotnego.

•	 Wyjaśnimy, dlaczego powinieneś założyć konto 
w banku i wybrać operatora telefonii komórkowej. 
Podpowiemy, gdzie się udać.

•	 Opowiemy o naszym kampusie oraz o miejscach 
w mieście, które warto zobaczyć. Wyjaśnimy też, jak 
funkcjonuje komunikacja miejska.

W przypadku dalszych pytań, skontaktuj się z osobą, która 
udzieli Ci wsparcia organizacyjnego. To tzw. organizational 
assistant.

Na co jeszcze możesz liczyć z naszej strony?

•	 Dni adaptacyjne. 

•	 Pomoc organizacyjna („buddy system”, czyli system 
wsparcia koleżeńskiego).

•	 Przewodnik z najważniejszymi informacjami.

•	 Warsztaty międzykulturowe.

Rozumiemy, że przeprowadzka do Polski i rozpoczęcie 
studiów w nowym środowisku może być wyzwaniem. Jeżeli 
nasuną Ci się jakieś pytania lub pojawią wątpliwości 
– skontaktuj się z Biurem Rekrutacji w WSB, w której 
studiujesz.

Kolejnym ważnym dla Ciebie miejscem jest Dziekanat. 
Jego pracownicy z chęcią odpowiedzą na Twoje pytania 
dotyczące studiów. To w tym miejscu odbierzesz legitymację 
studencką czy złożysz podanie o stypendium.

Dział Obsługi Finansowej Studenta. To tutaj: 
•	 uzyskasz informację na temat płatności za studia.
•	 otrzymasz fakturę za naukę lub potwierdzenie wpłaty 

czesnego.

•	 Złożysz podania do Dziekana w sprawach finansowych, 
dotyczących zmiany terminu płatności raty czesnego, 
odroczenia terminu płatności raty czesnego, zwrotu 
nadpłaty, zmiany trybu uiszczania czesnego, przeksięgo-
wania wpłaty między kontami studenta, rozłożenia na raty 
zadłużenia z tytułu opłat czesnego oraz odsetek.

Jeżeli posiadasz zaległości w opłatach czesnego, możesz 
rozłożyć je na raty.

Biuro Karier jest działem, który pomoże Ci wybrać ścieżkę 
kariery, umożliwi odbycie praktyk zawodowych, a także 
pomoże w skutecznym poszukiwaniu pracy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie:

•	 organizacji praktyk zawodowych

•	 organizacji staży krajowych i zagranicznych

•	 pośrednictwa pracy

•	 udziału w warsztatach i bezpłatnych szkoleniach 
podnoszących kwalifikacje i umiejętności

•	 indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym,

zgłoś się do Biura Karier!

Pamiętaj: jednym z warunków uzyskania dyplomu jest 
odbycie praktyki zawodowej oraz dyplomowej. Biuro 
Karier pomoże Ci w ich organizacji.

Więcej informacji o praktykach znajdziesz w Extranecie, 
w zakładce: „Organizacja toku studiów/Praktyki studenckie”.
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Dlaczego warto 
założyć konto 
w banku i nie tylko?
Jeżeli planujesz pozostać w Polsce 
dłuższy czas, rozważ otwarcie konta 
w polskim banku. To na pewno ułatwi 
Ci wiele codziennych spraw, takich jak 
płacenie rachunków czy też zakupy 
(w większości sklepów zapłacisz kartą). 
Poza tym, jeżeli podejmiesz pracę, Twój 
pracodawca przeleje Ci wynagrodzenie 
na konto w banku.

Co brać pod uwagę? Dobrze jest wybrać bank, który 
oferuje:

•	 brak opłaty za usługę prowadzenia konta 

•	 darmowe przelewy bankowe on-line 

•	 bezpłatne wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce

•	 aplikację mobilną

•	 bezpłatną kartę płatniczą 

•	 dodatkowe usługi: powiadomienia SMS, ubezpieczenia, 
limity 

•	 konta oraz programy rabatowe.

Chcąc otworzyć rachunek w banku, nie zapomnij zabrać ze 
sobą legitymacji studenckiej i paszportu.

Lista popularnych banków:

 Alior Bank

 ING

 mBank

 Millenium

 PKO BP

 Pekao SA

 Santander.

Co powinieneś wiedzieć o polskiej 
walucie?

Polską walutą jest złoty, w pełni wymienialny na rynku 
walutowym. Inne waluty (euro lub dolary) akceptowane 
są tylko w sklepach międzynarodowych koncernów, takich 
jak np. H&M, lub w hotelach. Waluty można wymieniać 
w kantorach stacjonarnych i on-line oraz bankach.

Telefon komórkowy

Na rynku istnieje wiele firm oferujących różne modele 
telefonów i różnorodne pakiety usług. Najlepszym 
rozwiązaniem jest odwiedzenie stron internetowych 
i odbycie rozmowy z konsultantem. Jeżeli nie możesz 
bądź nie chcesz podpisać stałej umowy (na tzw. telefon na 
abonament), możesz zakupić zestaw pre-paid. Dobra oferta 
powinna zawierać pakiet darmowych minut i SMS-ów oraz 
transmisji danych (dostęp do internetu).

Plus GSM   plus.pl

T-Mobile   t-mobile.pl

Orange   orange.pl

Play   play.pl

Heyah   heyah.pl

Virgin Mobile   virginmobile.pl

Nju Mobile   njumobile.pl

https://www.aliorbank.pl/
https://www.ing.pl/
https://www.mbank.pl/indywidualny/
https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni
https://www.pkobp.pl/
https://www.pekao.com.pl/
https://www.santander.pl/klient-indywidualny
http://www.plus.pl
http://www.t-mobile.pl
http://www.orange.pl
http://www.play.pl
http://www.heyah.pl
http://www.virginmobile.pl
http://www.njumobile.pl
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Mieszkaj wygodnie

Studenci w Polsce mają wiele możliwości, jeżeli chodzi 
o zakwaterowanie. Zazwyczaj wybierają akademik 
lub wynajmują mieszkanie. Wprawdzie WSB nie ma 
swoich akademików, ale możesz starać się o miejsce 
w akademiku uczelni publicznej, z którą WSB podpisała 
umowę partnerską. Możesz też wynająć pokój 
w akademiku na własną rękę.

Jeżeli nie chcesz mieszkać w akademiku, możesz 
zdecydować się na wynajęcie mieszkania lub pokoju 
w mieszkaniu studenckim. Warto też poszukać z grupą 
znajomych całego mieszkania do wynajęcia. Wynajmu 
możesz dokonać prywatnie (pamiętaj, by zawsze 
podpisać umowę z właścicielem!) lub poprzez agencję.

Więcej informacji o możliwościach zakwaterowania 
znajdziesz, wybierając WSB, w której studiujesz, a następnie 
zakładkę „Rekrutacja”, a potem „Zakwaterowanie”.

Jak wynająć mieszkanie?

Poszukiwanie

•	 Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli cena podana 
w ogłoszeniu jest bardzo niska.

•	 Nigdy nie wpłacaj pieniędzy przed obejrzeniem 
mieszkania.

•	 Bierz pod uwagę liczbę i jakość zdjęć.

Spotkanie z właścicielem

•	 Umów się na spotkanie z właścicielem mieszkania możliwie 
jak najszybciej.

•	 Jeżeli nie czujesz się pewnie, posługując się językiem 
polskim, zabierz ze sobą kogoś, kto może Ci pomóc.

Podpisanie umowy

•	 Podpisz umowę u notariusza.

•	 Okres umowy powinien być dokładnie określony. Umowę 
można zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony.

•	 Właściciel mieszkania ma prawo do wypowiedzenia 
umowy wynajmu lokalu mieszkalnego. W zależności 
od rodzaju zawartej umowy – na czas oznaczony lub 
nieoznaczony – szczegóły najlepiej określić w umowie.

•	 Zgodnie z ustawą właściciel może podwyższyć czynsz, 
albo inne opłaty za używanie lokalu.

•	 Każda umowa najmu powinna zawierać takie informacje, 
jak data i miejsce zawarcia umowy najmu mieszkania, 
określać, kto jest właścicielem mieszkania, a kto najemcą.

•	 Stronami najmu mieszkania są: właściciel mieszkania jako 
wynajmujący oraz najemca. W umowie należy wpisać 
dane personalne, numer dowodu osobistego/paszportu.

•	 Umowa powinna zawierać dokładny adres mieszkania we 
Wrocławiu, powierzchnię użytkową, piętro, na którym jest 
położone mieszkanie, liczbę pomieszczeń.

•	 Wysokość czynszu i innych opłat (np. za media) powinny 
być jednoznacznie określone i zapisane w umowie.

•	 Dodatkowe opłaty mogą być pobierane, w przypadku 
gdy w umowie najmu zaznaczono, że najemca będzie 
ponosił opłaty za media na podstawie faktur.

•	 Jako formę zabezpieczenia wynajmujący często żąda 
wpłacenia przez najemcę kaucji. Jej wysokość jest równa 
zwykle 2-, 3-krotnej wysokości czynszu.

•	 Klucze do mieszkania są najczęściej przekazywane w dniu 
oddania lokum w najem – zgodnie z zapisem w umowie.

•	 Punkty wymagające uzgodnienia w umowie najmu 
to również: możliwość z korzystania z parkingu lub 
garażu, zgoda lub jej brak na przetrzymywanie zwierząt 
w mieszkaniu, dostęp właściciela do mieszkania po 
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu itp.

•	 Mieszkanie powinieneś opuścić po wygaśnięciu umowy 
najmu, w terminie ustalonym w umowie.

Pobyt w mieszkaniu

•	 Odnowienie mieszkania to ważny element, który można 
negocjować. Należy dokładnie ustalić i zapisać w umowie 
wynajmu, na kim będzie spoczywał obowiązek odnowienia 
mieszkania i określić sposób rozliczenia kosztów.

•	 Okres umowy powinien być dokładnie określony. Umowę 
można zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony.

•	 Właściciel mieszkania ma prawo do wypowiedzenia 
umowy wynajmu lokalu mieszkalnego. W zależności 
od rodzaju zawartej umowy – na czas oznaczony lub 
nieoznaczony – szczegóły najlepiej określić w umowie.

•	 Zgodnie z ustawą właściciel może podwyższyć czynsz 
albo inne opłaty za używanie lokalu.

Wyprowadzka

•	 Mieszkanie powinieneś opuścić po wygaśnięciu umowy 
najmu, w terminie ustalonym w umowie.

•	 Pamiętaj o odzyskaniu kaucji.
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Pracuj w Polsce
Jeżeli jesteś osobą pochodzącą z kraju 
nienależącego do Unii Europejskiej, 
aby pracować w Polsce, potrzebujesz 
odpowiedniego zezwolenia. Są jednak 
pewne wyjątki, które dotyczą m.in. 
studentów. 

Po więcej szczegółów zajrzyj   tutaj. 

Studenci stacjonarni

Pamiętaj, że zagraniczni studenci w Polsce nie potrzebują 
zezwolenia na pracę, jeśli:

•	 są obywatelami UE/EOG

•	 są studentami studiów stacjonarnych odbywającymi 
studia w Polsce na podstawie wizy lub karty pobytu 
w okresie ważności posiadanego dokumentu pobytowego

•	 posiadają zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wiza studencka 
(studia stacjonarne)

Karta pobytu tymczasowego 
(wydana ze względu  

na studia)

Praktyki bezpłatne

Bez zezwolenia na pracę Bez zezwolenia na pracę

Płatne praktyki

Bez zezwolenia na pracę 
podczas ważności wizy

Bez zezwolenia na pracę 
podczas ważności karty 

pobytu

Studenci niestacjonarni

Powyższe przepisy nie dają prawa do pracy studentom 
studiów niestacjonarnych (wieczorowych, zaocznych). 
W związku z tym, jeśli jesteś studentem studiów 
niestacjonarnych, abyś mógł wykonywać pracę na terenie 
Polski, przyszły pracodawca jest zobowiązany do uzyskania 
dla Ciebie zezwolenia na pracę, niezależnie od tego, czy 
masz wizę czy kartę pobytu wydaną ze względu na podjęcie 
nauki w Polsce.

Praca: rodzaje umów

Umowa o pracę – to rodzaj umowy najbardziej preferowany 
przez polskich obywateli. Jest ku temu kilka powodów: 
bonusy wynikające z Kodeksu pracy, takie jak m.in. płatne 
wakacje, ubezpieczenie, odprawa, świadectwo pracy, czy 
minimalna gwarantowana stawka. W Polsce obowiązuje kilka 
umów o pracę.

W Polsce obowiązują też umowy cywilnoprawne, które 
reguluje Kodeks cywilny. Są to:

•	 umowa o dzieło – w wyniku treści tej umowy, wykonawca 
dzieła zobowiązuje się do dostarczenia wyniku pracy 
zgodnie z ustaleniami. Ważne jest wykonanie działa, 
osiągnięcie konkretnego rezultatu pracy. Czas trwania tej 
umowy zależy od stron, które ją zawierają.

•	 umowa-zlecenie – ta umowa oznacza, że wykonujesz 
konkretne zlecenie. Do Twojego obowiązku, jako osoby 
przyjmującej zlecenie, należy dołożenie należytej 
staranności, tak aby osiągnąć określony w umowie cel. 
Nie odpowiadasz za osiągnięcie określonego rezultatu. 
Od 1 stycznia 2020 r. minimalna stawka godzinowa to 
17,00 zł brutto.

Umowa o dzieło i zlecenie to umowy cywilnoprawne, które 
reguluje Kodeks cywilny, a więc nie podlegają pod Kodeks 
pracy i jego ustalenia (płatne wakacje, nadgodziny itp.).

Typy umów o pracę

•	 Umowa u pracę na czas nieokreślony – jak sama 
nazwa wskazuje, tworzy długoterminowy stosunek 
pracy między pracodawcą, a pracownikiem, 
zapewnia stabilność zatrudnienia i jest 
najkorzystniejsza dla pracownika.

•	 Umowa o pracę na czas określony – podpisywana 
na okres, który odpowiada zarówno pracodawcy, jak 
i pracownikowi. Pracodawca może podpisać z Tobą 
3 takie umowy. Zgodnie z prawem kolejna powinna 
być już umową na czas nieokreślony.

•	 Umowa na okres próbny – umożliwia pracodawcy 
sprawdzenie kwalifikacji pracownika, strony 
podpisują ją na 3 miesiące. 

•	 Umowa na zastępstwo – to rodzaj umowy na czas 
określony, podpisywana na czas zastępstwa 
dotychczasowego pracownika.

https://zielonalinia.gov.pl/zatrudnianie-cudzoziemcow-32145
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Pracuj w Polsce

Zerowy PIT – ważna informacja dla pracujących 
studentów

W sierpniu 2019 r. rząd wprowadził zwolnienie podatkowe dla młodych osób, które 
osiągają pierwsze w swoim życiu dochody. Zwolnienie dotyczy zatrudnionych 
na umowę o pracę lub zlecenie. Nie mają oni obowiązku składania i rozliczania 
deklaracji podatkowej, co oznacza, że są w stanie ten sposób zaoszczędzić część 
pieniędzy. Pracownicy poniżej 26. roku są zwolnieni z podatku, pod warunkiem, że ich 
dochód nie przekracza rocznie 85 528 zł  (około 19,890 euro). To prawo obowiązuje 
również w stosunku do obcokrajowców, jeżeli są zatrudnieni na umową o pracę lub 
określa się ich mianem „rezydentów podatkowych”.

„Rezydent podatkowy to osoba fizyczna, która mieszka na terytorium Polski i to 
właśnie miejsce jest jej centrum interesów osobistych, albo gospodarczych (tzw. 
ośrodkiem interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 
183 dni w roku podatkowym”.  
Źródło: ec.europa.eu/migrant-integration.

Czas pracy

W Polsce przeciętny dzień pracy trwa 
8 godzin, a Polacy pracują 40 godzin 
w ciągu 5-dniowego tygodnia pracy. 
Pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się na 
nadgodziny, należy Ci się większe 
wynagrodzenie.

Jeżeli jesteś zatrudniony w oparciu 
o umowę o pracę i masz poczucie, 
że Twój pracodawca nie przestrzega 
Kodeksu pracy, możesz skontaktować 
się z Państwową Inspekcją Pracy (PIP). 
Więcej informacji znajdziesz na stronie 
Powiatowego Urzędu Pracy, w mieście, 
w którym mieszkasz.

https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/rezydencja-podatkowa-podstawowe-informacje_pr-2711.html
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Warto odwiedzić:

•	 Biuro Karier w WSB

•	 Powiatowy Urząd Pracy

•	 popularne serwisy internetowe z ofertami pracy. 
Znajdziesz je poniżej.

Jeżeli chcesz poszerzyć kontakty biznesowe, odwiedź:

 LinkedIn

 Goldenline.

Odwiedź też popularne serwisy z ogłoszeniami:

 Pracuj.pl

 Praca.pl

 InfoPraca.pl 

 GazetaPraca.pl

 CareerJet.pl

 Jobs.pl

 Olx.pl

 Gumtree.pl

 Gowork.pl.

Jeżeli szukasz pracy w sektorze IT, odwiedź:

 JobsForGeek.com

 Justjoin.it

 Nofluffjobs.com/pl

 Bulldogjob.pl

 4programmers.net.

 
 
*Największe firmy IT w Polsce to m.in.:  
AB Data, ABC Data, Lenovo Technology, HP Inc., 
Dell EMC Polska, Komputronik, Tech Data Polska, 
Action, Microsoft, Atos Poland. 
Źródło: itwiz.pl/produkt/raport-itwiz-best100-edycja-2019. 

Międzynarodowe firmy

•	 Amazon  amazon.jobs/pl

•	 Atos  atos.net/pl/polska

•	 BNY Mellon  jobs.bnymellon.com

•	 C.H. Robinson  chrobinson.pl/pl-pl

•	 Cisco  cisco.com/c/pl_pl/index.html

•	 Coca Cola Poland Services  coca-cola.pl

•	 Credit Suisse  credit-suisse.com

•	 Deloitte  www2.deloitte.com

•	 Ernst & Young  ey.com/pl_pl/careers

•	 Google Poland sp. z o.o.  careers.google.com

•	 HP  jobs.hp.com/en-us

•	 IBM  ibm.com/pl-pl/employment

•	 LG Chem  lgchempraca.pl

•	 LPP  lppsa.com

•	 McKinsey & Company  mckinsey.com

•	 Nokia  nokia.com/about-us/careers

•	 Raben Logistics  polska.raben-group.com

•	 State Street Bank Poland  statestreet.com/about/
office-locations/poland-polishversion.html

•	 Thomson Reuters  thomsonreuters.com/en.html

•	 Volvo Group  volvogroup.pl

 

Jak szukać pracy?

https://pl.linkedin.com/
https://www.goldenline.pl/
http://Pracuj.pl
http://Praca.pl
http://InfoPraca.pl
http://GazetaPraca.pl
http://CareerJet.pl
http://Jobs.pl
http://Olx.pl
http://Gumtree.pl
http://Gowork.pl
http://JobsForGeek.com
http://Justjoin.it
http://Nofluffjobs.com/pl
http://Bulldogjob.pl
http://4programmers.net
https://www.amazon.jobs/en-gb/landing_pages/praca
https://atos.net/pl/polska#
https://www.bnymellon.com/pl/pl/index.jsp
https://www.chrobinson.pl/pl-pl/
http://www.cisco.com/c/pl_pl/index.html
http://www.coca-cola.pl
https://www.credit-suisse.com/careers/pl.html
http://www2.deloitte.com/pl/pl.html
http://www.ey.com/pl_pl/careers
https://careers.google.com/locations/wroclaw/
https://jobs.hp.com/en-us/?prefilters=none&CloudSearchLocation=none&CloudSearchValue=none
https://www.ibm.com/pl-pl/employment/
http://www.lgchempraca.pl
http://www.lppsa.com
http://www.mckinsey.com
http://www.nokia.com/about-us/careers
http://polska.raben-group.com
http://www.statestreet.com/about/office-locations/poland-polishversion.html
http://www.statestreet.com/about/office-locations/poland-polishversion.html
http://www.thomsonreuters.com/en.html
https://www.volvogroup.pl/pl-pl/home.html


22

Ważne kontakty

 Wyższe Szkoły Bankowe 

Lokalizacja Biuro/dział Jak możemy Ci pomóc?

WSB 
w Bydgoszczy

Dziekanat 

 justyna.meller@wsb.bydgoszcz.pl
•	 obsługa studentów zagranicznych 

•	 pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów

•	 zaświadczenia potrzebne w celu zdobycia wizy 
i karty pobytu

Centrum Współpracy Międzynarodowej 

 study@wsb.torun.pl
•	 rekrutacja studentów zagranicznych

•	 organizacja kursu językowo-adaptacyjnego

WSB w Chorzowie Dział Współpracy z Zagranicą 

 study@chorzow.wsb.pl
•	 pomoc w procesie uznania świadectwa w Polsce 

•	 wsparcie studentów zagranicznych

•	 Erasmus

Dziekanat 

 dziekanat@chorzow.wsb.pl
•	 stypendia 

•	 przyjmowanie podań

•	 wydawanie legitymacji itd.

Biuro Karier 

 biuro.karier@chorzow.wsb.pl
•	 praktyki studenckie

•	 doradztwo zawodowe

WSB w Gdańsku Dział Współpracy z Zagranicą 

 international@wsb.gda.pl
•	 wsparcie studentów zagranicznych

WSB w Poznaniu Dział Współpracy z Zagranicą 

 dwz@wsb.poznan.pl

Prodziekan ds. studentów zagranicznych 
dr Agnieszka Narożniak 

 agnieszka.narozniak@wsb.poznan.pl

•	 wsparcie studentów zagranicznych

•	 Erasmus

Dziekanat 

 dziekanat@wsb.poznan.pl
•	 stypendia 

•	 przyjmowanie podań

•	 wydawanie legitymacji itd.

Biuro Karier 

 praktyki@wsb.poznan.pl
•	 praktyki studenckie 

•	 doradztwo zawodowe

WSB w Szczecinie Dziekanat 

 dziekanat@wsb.szczecin.pl
•	 stypendia 

•	 przyjmowanie podań

•	 wydawanie legitymacji itd.
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WSB w Toruniu Centrum Współpracy Międzynarodowej 

 study@wsb.torun.pl
•	 ekrutacja studentów zagranicznych

•	 organizacja kursu językowo-adaptacyjnego

Dziekanat 

 dziekanat@wsb.torun.pl

Prodziekan ds. studentów zagranicznych  
dr Łukasz Rzeszczyński 

 biurodziekana@wsb.torun.pl

•	 obsługa studentów zagranicznych 

•	 pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów

•	 zaświadczenia potrzebne w celu zdobycia wizy 
i karty pobytu

WSB w Warszawie Dziekanat 

 dziekanat@wsb.warszawa.pl
•	 stypendia 

•	 przyjmowanie podań

•	 wydawanie legitymacji itd.

Dział Współpracy z Zagranicą 

 dwz@wsb.warszawa.pl
•	 wymiany międzynarodowe

•	 wsparcie studentów zagranicznych

Biuro Karier 

 biuropraktyk@wsb.warszawa.pl
•	 praktyki studenckie 

•	 doradztwo zawodowe

WSB 
we Wrocławiu

Dziekanat 
studiów licencjackich:  

 dziekanat.lic@wsb.wroclaw.pl

studiów magisterskich:  

 dziekanat.mgr@wsb.wroclaw.pl

•	 stypendia 

•	 przyjmowanie podań

•	 wydawanie legitymacji itd.

Centrum Współpracy Międzynarodowej 

 international@wsb.wroclaw.pl
•	 wymiany międzynarodowe

•	 wsparcie studentów zagranicznych
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Organizacje, które mogą Ci pomóc

Poniżej znajdziesz listę organizacji, które pomogą Ci w różnych w sprawach. Oferują wsparcie w zakresie m.in. bezpłatnej pomocy 
prawnej czy znalezieniu zakwaterowania. Organizują też spotkania integracyjne oraz kursy językowe. Więcej informacji znajdziesz 
na stronach internetowych organizacji. Skontaktuj się z nimi, jeżeli czujesz, że potrzebujesz tego rodzaju pomocy.

Lokalizacja Organizacja Adres internetowy Kontakt

Bydgoszcz Fundacja EMIC  emic.com.pl/migranci-i-uchodzcy

 facebook.com/FundacjaEmic
 emic.com.pl/kontakt

Chorzów Stowarzyszenie na 
Rzecz Poradnictwa 
Obywatelskiego  
„Dogma”

 dogma.org.pl

 facebook.com/
stowarzyszeniedogma

 dogma.org.pl/kontakt

 mobilnyprawnik@gmail.com

Gdańsk Centrum Wsparcia 
Imigrantów i Imigrantek

 cwii.org.pl  cwii.org.pl/kontakt

Punkt Pomocy 
Cudzoziemcom

 gup.gdansk.pl/bezrobotni_
poszukujacy_pracy/Punkt_Pomocy_
Cudzoziemcom.html

 cudzoziemcypomoc@gup.gdansk.pl

Caritas  caritas.gda.pl  gdansk@caritas.gda.pl

Poznań Migrant Info Point  migrant.poznan.pl  migrant.poznan.pl/pl/kontakt

Toruń Fundacja EMIC  emic.com.pl/migranci-i-uchodzcy

 facebook.com/FundacjaEmic
 emic.com.pl/kontakt

InLeague-Foundation  facebook.com/internationalleague  m.me/internationalleague

Warszawa Stowarzyszenie Studentów 
Ukraińskich w Polsce

 supstudent.pl  supstudent.pl

 office@supstudent.pl

Fundacja Inna Przestrzeń  innaprzestrzen.pl

 facebook.com/InnaPrzestrzen
 inna@innaprzestrzen.pl

Centrum Wielokulturowe  centrumwielokulturowe.waw.pl

 facebook.com/wielokulturowe
 centrum@cww.waw.pl

Wrocław WroMigrant  wielokultury.wroclaw.pl

 facebook.com/
WielokulturyWroclaw

 wielokultury@wcrs.wroclaw.pl

Wrocławskie Centrum 
Integracji

 wci.wroclaw.pl  wci.wroclaw.pl/kontakt

Fundacja Ukraina  fundacjaukraina.eu  fundacjaukraina.eu/kontakt

NOMADA Stowarzyszenie 
na Rzecz Integracji 
Społeczeństwa 
Wielokulturowego

 nomada.info.pl  nomada@nomada.info.pl

punkt poradniczy: 

 counselling@nomada.info.pl

http://emic.com.pl/migranci-i-uchodzcy
http://www.facebook.com/FundacjaEmic
http://emic.com.pl/kontakt
http://dogma.org.pl
http://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma
http://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma
http://dogma.org.pl/kontakt
http://cwii.org.pl
http://cwii.org.pl/kontakt
http://www.gup.gdansk.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/Punkt_Pomocy_Cudzoziemcom.html
http://www.gup.gdansk.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/Punkt_Pomocy_Cudzoziemcom.html
http://www.gup.gdansk.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/Punkt_Pomocy_Cudzoziemcom.html
https://www.caritas.gda.pl/
http://migrant.poznan.pl/pl/
http://migrant.poznan.pl/pl/kontakt/
http://emic.com.pl/migranci-i-uchodzcy
http://www.facebook.com/FundacjaEmic
http://emic.com.pl/kontakt
http://www.facebook.com/internationalleague
http://m.me/internationalleague
https://supstudent.pl/pl/
https://supstudent.pl/pl/
http://www.innaprzestrzen.pl/
http://www.facebook.com/InnaPrzestrzen
https://centrumwielokulturowe.waw.pl/
http://www.facebook.com/wielokulturowe
https://www.wielokultury.wroclaw.pl/
http://www.facebook.com/WielokulturyWroclaw
http://www.facebook.com/WielokulturyWroclaw
http://www.wci.wroclaw.pl
http://www.wci.wroclaw.pl/kontakt
http://fundacjaukraina.eu
www.fundacjaukraina.eu/kontakt/
https://nomada.info.pl/
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Inne ważne kontakty – darmowa pomoc prawna 

Organizacja Adres internetowy Kontakt

Urząd do Spraw Cudzoziemców  udsc.gov.pl  udsc.gov.pl/en/urzad/bezplatna-pomoc-
prawna

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej  interwencjaprawna.pl  biuro@interwencjaprawna.pl

PFM Polskie Forum Migracyjne  forummigracyjne.org  info@forummigracyjne.org

Fundacja Polska Gościnność  polskagoscinnosc.org

 kontakt@polskagoscinnosc.org

W nagłych przypadkach prosimy o kontakt poprzez 
wiadomość prywatną na facebookowym profilu 
 Chlebem i Solą

Helsińska Fundacja Praw Człowieka  hfhr.pl  hfhr.pl/kontakt

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  rpo.gov.pl  rpo.gov.pl/content/kontakt

Numery 
alarmowe
 112 ogólnoeuropejski numer  
  alarmowy używany  
  w sieci telefonów  
  stacjonarnych w Unii  
  Europejskiej 

 997 policja

 998 straż pożarna

 999 pogotowie

https://udsc.gov.pl/
https://udsc.gov.pl/urzad/bezplatna-pomoc-prawna/
https://udsc.gov.pl/urzad/bezplatna-pomoc-prawna/
http://interwencjaprawna.pl
http://forummigracyjne.org
http://polskagoscinnosc.org/
https://www.facebook.com/polacydlauchodzcow/
https://www.hfhr.pl/
https://www.hfhr.pl/kontakt/
https://www.rpo.gov.pl/pl
http://www.rpo.gov.pl/content/kontakt
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Checklista – najważniejsze po przyjeździe:

1. Miej dobry humor, pozytywne nastawienie i bądź gotowy na przygodę ze studiami! 
Przeczytaj naszą broszurę, na pewno ułatwi wiele spraw.

2. Zalegalizuj swój pobyt.
Potrzebujesz wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy.
Wiza studencka powinna zostać oznaczona numerem 09. Obywatele niektórych krajów są upoważnieni do przekroczenia 
granicy Polski i pobytu na jej terenie bez wizy, jest to tzw. ruch bezwizowy. Listę krajów znajdziesz   tutaj.
Zezwolenie na pobyt czasowy – możesz złożyć wniosek o przyznanie zezwolenia na pobyt czasowy w Urzędzie 
Wojewódzkim. Ich listę znajdziesz  tutaj.

3. Zamelduj się i uzyskaj numer PESEL. 
Chcąc się zameldować, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie miasta (gminy). Możesz zrobić to także online. 
Zameldowanie jest bezpłatne. Więcej informacji znajdziesz   tutaj.

4. Postaraj się o ubezpieczenie zdrowotne.
Przyjeżdżając do Polski, pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym i podpisaniu umowy z ubezpieczycielem, czyli Narodowym 
Funduszem Zdrowia (NFZ). Dzięki temu skorzystasz z darmowej pomocy medycznej w przychodniach i szpitalach na 
terenie całego kraju.
Jeżeli jesteś obywatelem UE lub EFTA i posiadasz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), masz prawo do 
bezpłatnej, publicznej opieki zdrowotnej.
Jeżeli nie jesteś obywatelem UE/EFTA, nie masz prawa legalnego zamieszkiwania na terytorium innego niż 
RP państwa UE/EFTA, nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie RP lub w innym 
państwie członkowskim UE/EFTA (np. obowiązkowe ubezpieczenie dla osoby zatrudnionej, prawo do zgłoszenia jako 
członek rodziny ubezpieczonego itp.), wówczas powinieneś ubezpieczyć się dobrowolnie.
Najkorzystniej jest ubezpieczyć się w NFZ, czyli Narodowym Funduszu Zdrowia.
Sprawdź, w jaki sposób możesz ubezpieczyć się w NFZ:  

 nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie

5. Pamiętaj o uznaniu wykształcenia.
Aby rozpocząć studia w Polsce, pamiętaj, że musisz już na etapie rekrutacji zadbać o uznanie Twojego wykształcenia.
Sprawdź, w której grupie studentów jesteś i co musisz zrobić, oraz postępuj zgodnie z wymogami rekrutacji.

 gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica

6. Załóż konto w banku.
Lista popularnych banków:

 Alior Bank           ING           mBank           Millenium           PKO BP           Pekao SA           Santander 

7. Wybierz operatora sieci komórkowej i internetu.

 Plus GSM            T-Mobile            Orange            Play            Heyah            Virgin Mobile            Nju Mobile

8. Wynajmij pokój lub mieszkanie. 
Więcej informacji o możliwościach zakwaterowania znajdziesz w tym informatorze oraz wybierając WSB, w której 
studiujesz, a następnie zakładkę „Rekrutacja”, a potem „Zakwaterowanie”.

9. Sprawdź, jak funkcjonuje komunikacja miejska.
Polecamy korzystanie z transportu miejskiego z kilku powodów. Po pierwsze, unikasz korków i problemów ze znalezieniem 
miejsca parkingowego. Po drugie, każdy student do 26. roku życia, mający ważną legitymację studencką, może skorzystać 
z 50% zniżki na komunikację.
Korzystając ze środków komunikacji miejskiej, warto sprawdzić, czy w danym mieście obowiązuje specjalna karta, która jest 
nośnikiem Twoich biletów.

10. Poszukaj pracy i zdobądź doświadczenie zawodowe.
Nie potrzebujesz zezwolenia na pracę, jeżeli:
•	 jesteś obywatelem UE/EOG
•	 jesteś studentem studiów stacjonarnych i studiujesz tu na podstawie wizy lub karty pobytu w okresie ważności 

posiadanego dokumentu pobytowego
•	 masz zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Jeśli jesteś studentem studiów niestacjonarnych, przyszły pracodawca jest zobowiązany do uzyskania dla Ciebie zezwolenia 
na pracę, niezależnie od tego, czy masz wizę czy kartę pobytu wydaną ze względu na podjęcie nauki w Polsce.
Szukając pracy, warto odwiedzić:
•	 Biuro Karier w WSB
•	 Powiatowy Urząd Pracy
•	 popularne serwisy internetowe z ofertami pracy. Znajdziesz je w informatorze.

https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przyjechac-do-polski/czy-potrzebuje-wizy/
https://udsc.gov.pl/lista-urzedow-wojewodzkich/
https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-czasowy-dla-cudzoziemcow
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie
https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica
https://www.aliorbank.pl/
https://www.ing.pl/
https://www.mbank.pl/indywidualny/
https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni
https://www.pkobp.pl/
https://www.pekao.com.pl/
https://www.santander.pl/klient-indywidualny
http://www.plus.pl
http://www.t-mobile.pl
http://www.orange.pl
http://www.play.pl
http://www.heyah.pl
http://www.virginmobile.pl
http://www.njumobile.pl
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Zaufało nam 
ponad 350 000 
studentów

www.wsb.pl

Wyższe Szkoły Bankowe

www.wsb.pl
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