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OŚWIADCZENIE O STATUSIE CUDZOZIEMCA 
(dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne) 

Imiona: 
zgodnie z pisownią w paszporcie 

 

Nazwisko: 
zgodnie z pisownią w paszporcie 

 

Seria i numer paszportu: 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. nie posiadam obywatelstwa polskiego rozumianego zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r.  
o obywatelstwie polskim (t.j. Dz.U. 2020 poz. 347), 

2. nie jestem cudzoziemcem: 
a. obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (za członków rodzin uważa się osoby wymienione  
w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej  
i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 293), 

b. któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 
c. któremu udzielono zezwolenia 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 z dnia 12 grudnia 2013 r.  
o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 35), 

d. który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony 
czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

e. posiadaczem certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym 
mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, 

f. posiadaczem Karty Polaka lub osobą, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego 
pochodzenia, 

g. będącym małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, 
mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

h. któremu udzielono zezwolenia 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 przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem  
z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy 
lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Uczelnię w przypadku zmiany mojego statusu prawnego 
jako cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Prawdziwość powyższego 
 potwierdzam własnoręcznym podpisem 

.................................................................. 
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