Krok po kroku w projekcie „Studies In Poland”
Projekt „Studies in Poland” jest pakietem działań pozwalających cudzoziemcowi rozpocząć i kontynuować
studia na polskiej uczelni wyższej. Jest to projekt pilotażowy skierowany do osób, które jadą do Polski na studia,
a nie po to, aby za pracą „wskoczyć” na teren strefy Schengen.
Organizatorzy będą bardzo skrupulatnie monitorować stosowanie się studenta do powodów wydania wizy
studenckiej. Studia mogą być w pełni refundowane a student otrzymywać stypendium oraz rzeczowe oraz
nierzeczowe formy pomocy przyznane studentowi przez biura projektu.
Kandydat do projektu „Studies in Poland” ma bezwarunkowy, obligatoryjny obowiązek udziału w płatnych
stażach akademickich – zawodowych. Staże pozwolą generować środki finansowe na koszty funkcjonowania w
Polsce ( czesne, zakwaterowanie, stypendium i inne ).
W prezentacji możliwości pokrycia kosztów studiów ze środków finansowych wypracowanych na stażach
studenckich przyjęliśmy ustawowe minimalne wynagrodzenie w Polsce i Niemczech.
Procedury uzyskania statusu uczestnika projektu Studies In Poland oraz studenta polskiej uczelni
Aby przyjazd do Polski stał się faktem rekomendujemy cudzoziemcowi zapoznanie się z informacjami zawartymi
w tabelach poniżej oraz uważne przeczytanie ze zrozumieniem wzorów umów, oświadczeń podanych na stronie
internetowej WWW.studiesinpoland.eu
Cudzoziemiec starający się o wjazd do Polski ( Unii Europejskiej) przybędzie do Polski kształcić się na uczelni
wyższej a nie na „czarno” pracować. Wiza studencka nie jest wizą pracowniczą.
Wystawienie na próbę czujności komórek organizacyjnych Biura projektu „Studies In Poland” skończy się
zgłoszeniem tego przypadku polskiej Straży Granicznej.
Z powodu bardzo dużego zainteresowania młodzieży z studiami w Polsce Biuro projektu Studies In Poland
postanowiło ogłosić bezpłatny konkurs na wybór osób zainteresowanych uzyskaniem:
1) pełnej refundacji kosztów studiów w Polsce,
2) uzyskaniem spółdzielczego stypendium studenckiego,
3) uzyskaniem innych środków rzeczowych i pomocowych stanowiących uznaniowa nagrodę biura
projektu za dobry udział w stażach studenckich.

Schemat do opisu procesu uzyskania statusu studenta partnerskiej uczelni wyższej oraz
zapewnienia refundacji kosztów studiów i zwrotu zainwestowanych środków finansowych.

Etap I.

Sprawdzenie czy warto w Polsce studiować?
WWW.studiesinpoland.eu

✓

Ogólna informacja o ofercie uczelni wyższych w Polsce wdrażających pilotaż.

✓

Zapoznanie się z dokumentami do uzyskanie wizy studenckiej do Polski.

✓

Zapoznanie się w warunkami uzyskania refundacji kosztów studiów i pobytu w Polsce

✓

Zapoznanie się z ofertą uczelni wyższej biorących udział w projekcie Studies In Poland

✓

Zapoznanie się z warunkami finansowymi uzyskania statusu studenta wyższej uczelni

Etap II.

Uzyskanie podpisu elektronicznego ( bezpłatnie, jako student Studies In Poland)

Zespół Rekrutacji Biura SiP przydziela podpis automatycznie osobie, która złożyła deklarację udziału w SiP.
Wszystkie dokumenty będą mogły być podpisane jedynie w formie podpisu elektronicznego.
✓

Dokonanie Smartfonem skanu twarzy kandydata

✓

Pobranie ze smatfona (biometrycznie) odcisków palców

✓

Dokonanie skanu tęczówki oka kandydata przeprowadzone zostanie w Polsce.

Etap III.
✓

Zapoznanie się z informacją o projekcie Studies in Poland
Zapoznanie się z treścią wniosku o nadanie statusu uczestnika projektu: Studies In Poland
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✓

Zapoznanie się z treścią oświadczenia przed wystąpienie o nadanie statusu studenta.

✓

Zapoznanie się z dokumentami związanymi z powołaniem podmiotu gospodarczego.

✓

Zapoznanie się z treścią kontraktu socjalno - edukacyjnego

✓

Zapoznanie się z treści umowy stażowej zawieranej z Fundatorem Praktyk / staży

Etap IV.

Status uczestnika Studies In Poland

✓

Złożenie wniosku o nadanie statusu uczestnika projektu: Studies in Poland.

✓

Podpisanie kontraktu socjalnego z Fundacją Ekonomii Społecznej.

✓

Złożenie ogólnego wniosku o nadanie statusu studenta rekomendowanej uczelni wyższej.

✓

Wypełnienie i podpisanie wstępnie podpisem elektronicznym dokumentu o gotowości objęcia
funkcji prezes zarządu mikro firmy w Polsce możliwej do powołania przez biuro projektu SiP.

✓

Uzyskanie potwierdzenia nadania statusu uczestnika projektu „Studies in Poland”.

✓

Wydrukowanie oraz podpisanie czytelnie z imienia i nazwiska dokumentu wcześniej podpisanego
podpisem elektronicznym ( oświadczenie o gotowości objęcia funkcji prezes zarządu mikro firmy
w Polsce. Nazwa firmy zostanie podana po wcześniejszym przekazaniu oświadczenia opatrzonego
podpisem elektronicznym. Podpis należy wykonać alfabetem łacińskim ( j. angielski)

✓

Uzyskania z Polski potwierdzenia powierzenia funkcji prezesa zarządu podmiotu gospodarczego.

Etap V.

Promesa nadania statusu studenta polskiej uczelni

Uzyskanie dostępu do pakietu dokumentów pozwalających rozpocząć procedurę starania się o status studenta
możliwe będzie dopiero po uzyskaniu statusu uczestnika projektu „Studies in Poland”
✓

Zapoznanie się z ofertą uczelni wyższej biorących udział w projekcie Studies In Poland

✓

Zapoznanie się z warunkami finansowymi uzyskania statusu studenta wyższej uczelni

✓

Wypełnienie on line formularza rekrutacyjnego uczelni ( podpis elektroniczny)

✓

Wypełnienie wzoru umowy z Uczelnią. Podpisanie umowy elektronicznie.

✓

Przedstawienie Uczelni oraz biuru projektu w Polsce dokumentu z banku o zgromadzeniu na
prywatnym rachunku bankowym kandydata należności uczelni wyższej (opłaty za I rok studiów) w
Polsce.(Informacja elektroniczna Bank – bank o zgromadzeniu środków w formie SCROW)

✓

Uzyskanie promesy (warunkowej) nadania statusu studenta polskiej wyższej uczelni

✓

Udział w telekonferencji z udziałem rodziny mogącej gościć studenta w Polsce

✓

Udział w telekonferencji z udziałem Fundatora Praktyk / staży

Etap VI.

Uzyskanie statusu studenta Polskiej uczelni ( po uzyskaniu promesy)

Po pozytywnym zaliczeniu spotkania telekonferencyjnego z Fundatorem Praktyk oraz przedstawicielem osób
zapewniających zakwaterowanie w Polsce rozpocznie się właściwy etap starań o uzyskanie statusu studenta
jednej z partnerskich uczelni wyższych w Polsce.
Aby nie narażać kandydata na bliżej nieokreślone perturbacje w otoczeniu rodziny kandydata związane z
zabezpieczeniem środków finansowych, organizatorzy projektu odstąpili od obowiązku dokonania wpłaty na
rachunek uczelni przed uzyskaniem promesy wydania wizy studenckiej.
Ważna informacja. Udział w stażach studenckich pozwoli odzyskać zainwestowane środki finansowe (opłata za
pierwszy rok studiów oraz inne zainwestowane środki finansowe).
✓

Uzyskanie ( podpisanej przez Rektora) warunkowej umowy z uczelnią w Polsce.

Środki finansowe należne uczelni za pierwszy rok studiów będą zgromadzone na prywatnym rachunku
studenta. Nie będzie możliwe ich wycofanie. W sytuacji uzyskania promesy wydania wizy studenckiej na
podstawie otrzymanego dokumentu z Konsulatu Polski środki należy przekazać na rachunek uczelni.
Etap VIII.
✓

Uzyskanie wizy studenckiej do Polski – działania formalne -przygotowawcze
Dla uzyskania wizy niezbędne będzie posiadanie statusu ( warunkowo) studenta polskiej uczelni
oraz posiadanie środków na koszty pierwszych tygodni pobytu w Polsce. Wymogi wynikające z
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zapisów ustawy o cudzoziemcach. Podmiot gospodarczy(zawarte wstępnie kontrakty z
podmiotem, którego szefem będzie student jest gwarantem opłacającym koszty studiów w
kolejnych tygodniach pobytu w Polsce.
✓

Pobranie pakietu dokumentów do uzyskania wizy studenckiej.

✓

Podpisanie pełnomocnictwa osobie rekomendowanej przez Fundację Ekonomii Społecznej w
Warszawie do reprezentowania studenta przed Konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej w procesie
uzyskania wizy studenckiej.

✓

Przekazanie do Konsulatu pakietu dokumentów dla uzyskania wizy:
a)

warunkowa umowa z uczelnią wraz z potwierdzeniem wpłaty na koszty pierwszego roku studiów,

b)

informacja o objęciu przez studenta funkcji prezesa zarządu podmiotu gospodarczego

c)

potwierdzenia miejsca pobytu studenta w Polsce,

d)

potwierdzenia miejsca odbywania płatnych staży studenckich,

e)

Potwierdzenie udziału w szkoleniu „Partner Mikrobiznesu” w tym także nauka języka.

✓

Student po otrzymaniu powiadomienia o uzyskaniu wstępnej opinii Konsulatu Polski w temacie
wydania wizy studenckiej na prośbę lokalnego biura przedstawiciela projektu dokona przelania
na rachunek bankowy uczelni w Polsce ustalonej wielkości środków finansowych - kwoty
wymaganej dla danego kierunku za pierwszy rok studiów tj: ( od 1.10.2019 roku).

✓

Na rachunku prywatnym studenta należy zgromadzić dodatkowe środki finansowe w kwocie
2.650 Euro. Należy wydać bankowi wydać zlecenie dysponowania środkami finansowymi w
formie SCROW. Kwota jest wymagana dla zapewnienia możliwości pokrycia kosztów pobytu w
Polsce przez 90 dni. Obligatoryjny obowiązek studenta wynika z zapisów ustawy o cudzoziemcach
i rozporządzenia do ustawy: na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004. Kwota będzie wymagana przez
Konsulat Polski do wydania wizy studenckiej. Podstawa prawna podana jest w tłumaczeniu do
Rozporządzenia Ministra. Po wydaniu wizy w terminie do 24 godzin zdeponowane środki
finansowe w kwocie 2.650,- Euro zostaną przekazane na rachunek bankowy Fundacji Ekonomii
Społecznej w Warszawie. Środki zostaną przekazane następnie na rachunek bankowy nowej
spółdzielni socjalnej, której prezesem, czyli szefem oraz członkiem statutowym ( udziałowcem)
będzie osobiście student. Środkami finansowymi będzie dysponował osobiście student, gdy do
Polski przybędzie. Spółdzielnia socjalna zostanie powołana dla stworzenia studentowi platformy
gospodarczej pozwalającej zapewnić stałe źródło dochodów w tym stypendium, opłaty za stancje
studencką oraz inne wydatki studenta w Polsce. Warunki , procedura powołania spółdzielnia i
rola studenta w tym procesie podana jest w pliku do pobrania: student prezes LSS.2019.pdf

Etap IX.

Odbiór wizy studenckiej, wyjazd do Polski

Informacja o udzieleniu wizy studentowi przekazana zostanie pełnomocnikowi Studenta
✓

....??????

Na podstawie dokonanej wcześniej rezerwacji biletu student dokonuje zakupu biletu. O wyjeździe
powiadamia Biuro pełnomocnika oraz wysyła email do biura projektu SiP w Polsce.
Zobowiązany jest wykonać telefon do gospodarza mieszkania, który będzie wynajmował studentowi pokój w
okresie pobytu studenta w Polsce.
Zobowiązany jest wykonać telefon do przedstawiciela fundatora praktyk. Kontakt z firmą student nawiązał
podczas rozmowy telekonferencyjnej. Biuro projektu SiP w Polosce po uzyskaniu powiadomienia od studenta
kiedy otrzyma wizę wspólnie z fundatorem praktyk/staży przygotuje stanowisko pracy do dyspozycji studenta.
Biuro SIP powiadomi także gospodarza stancji studenckiej o terminie przybycia studenta do ich miejscowości.
Porozumienie na organizację staży/ praktyk zostanie zawarte jeszcze przed wystąpieniem studenta o wizę.
Informacja od studenta będzie jedynie realizacją kolejnego etapu wrażania postanowień tego porozumienia w
tym wcześniej przeprowadzonych rozmów telekonferencyjnych student – fundator praktyk.
Uwaga organizacyjna:
Bez względu kiedy student uzyska wizę zobowiązany będzie systemem kształcenia na odległość (dystans
learning)i uczestniczyć w szkoleniu „Partner Mikrobiznesu”. Pozostała część szkolenia realizowana będzie już w
Polsce. Ustawa o cudzoziemcach wymusza obowiązek nauczenia się podstawowych słów, zwrotów używanych
w Polsce.
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Środki finansowe zdeponowane na specjalnym rachunku bankowym studenta będą przekazane na rachunek
firmy w Polsce zarządzanej przez studenta dopiero w dniu wyjazdu studenta do Polski.
Gdy w dniu wyjazdu do Polski nie będzie jeszcze dokonana rejestracja podmiotu gospodarczego, w którym
student będzie pełnił funkcje prezesa, środki finansowe pozostaną na rachunku bakowym studenta w kraju jego
pochodnia. W takim przypadku student po przybyciu do Polski zobowiązany będzie podpisać umowę na
otwarcie rachunku bankowego prywatnego. Bank wskazuje Biuro projektu SiP. Student nie powinien otwierać
rachunku w banku przez siebie wytypowanego. Po zarejestrowaniu firmy otwarty zostanie rachunek bankowy
w Polsce. Proces otwierania rachunku rozpocznie się jeszcze w okresie przed złożeniem wniosku o wizę..
Optymalnym rozwiązaniem będzie uzyskanie rejestracji lokalnej spłdzieni socjalnej i otwarcie rachunku
bankowego tej spółdzielni socjalnej. Otwarcie rachunku dokona Rada Nadzorcza spółdzielni socjalnej. Student
będzie prezesem tej mikrofirmy oraz członkiem – współwłaścicielem tego podmiotu gospodarczego. Firma ta
będzie płaciła za studia w Polsce.

Zestawienie wydatków wymaganych zapisami ustawy o cudzoziemcach do zapewnienia środków na
koszty pobytu w Polsce przez okres minimum 3 miesięcy
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Sekcje

Kwoty według zapisów ustawy o cudzoziemcach.

1

Opłaty na rzecz Uczelni za okres studiów: od 1 października 2019 roku

2

Wartość środków z § 1 pkt 1 liczba 2) koszty pobytu ( bez zakwaterowania)

§ 2. 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe, o
których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości, co najmniej:
1) 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni,
2) 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni – albo
równowartość tej kwoty w walutach obcych.
30 dni x 75 zł.= 2.250,- zł. x 3 miesiące= 6.750,- zł.
3

Koszty zakupu biletu powrotnego do kraju studenta

§ 3. Cudzoziemiec musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b lub c, w wysokości
stanowiącej równowartość biletu, na podstawie, którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie
mniej jednak niż:
1) ........................,
2) ...............................
3) 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej – albo
równowartość tej kwoty w walutach obcych.
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Koszty zakwaterowania

Koszt minimalny wynajęcia pokoju studenckiej stancji liczony jest po minimalnych kosztach wynajmu. Koszty
mogą być wyższe o nawet 30 % w zależności od regionu Polski
Przyjęliśmy, że koszt wynajęcia w skali miesiąca wyniesie 600 zł za pokój (przypisany tylko do jednego
studenta) x 3 miesiące = minimum 1.800,- zł.
Razem wartość kwoty do zgromadzenia przez studenta
6.750 zł. + 2.500 zł. + 1.800 zł. = 11. 050,- zł. ( 4,2 zł / EURO ) = 2.630,- EURO

TABELA WYDATKÓW ( grupy podstawowe pozycji kosztów pobytu)
Grupy wydatków do indywidualnego finansowania przez studenta
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Grupa 1

Opłaty na rzecz Uczelni za okres studiów: 1 października

Grupa 2

Koszty najmu lokalu mieszkalnego

Grupa 3

Koszty zakupu produktów żywnościowych

Grupa 4

Koszty wydatków na rekreację i kulturę

Grupa 5

Koszty zakupu odzieży i obuwia

Grupa 1

Zł.

Opłaty na rzecz Uczelni za okres studiów:

Grupa 2

Zł.

Koszty najmu lokalu mieszkalnego

600 zł/ miesiąc
Grupa 3
75 zł / dzień

Zł.

Koszt na 3 miesiące: 600 x 3 miesiące = 1.800,- zł.
Koszty zakupu produktów żywnościowych i wyrobów przemysłowych
75 zł x 90 dni = 6.750,- zł.

Koszty zakupu żywności
Koszty zakupu odzieży i obuwia i inne tego typu wyroby przemysłowe
Koszty zakupu odzieży zimowej i jesiennej
Koszty zakupu obuwia jesiennego oraz zimowego
Towary inne przydatne studentowi
Grupa 4

Koszty wydatków na rekreację i kulturę
Kino, spotkania towarzyskie
Inne akceptowalne w naszej strefie kulturowej( Polsce) wydatki.

Udział studenta w stażach, praktykach studenckich w formule projektu „Studies In Poland” będzie realizowany
na mocy umowy zawieranej pomiędzy firmą (Fundatora Staży / Praktyk) tworzącą edukacyjne miejsca pracy a
spółdzielnią socjalną, której prezesem będzie student.
Wielkość środków, która będzie, co miesiąc przekazana na rachunek bankowy spółdzielni zależy jedynie od
miejsca wykonywania czynności w ramach staży / praktyk studenckich. Student, jako prezes firmy otrzyma kartę
bankową z funkcją ograniczonego dostępu. Na rachunku spółdzielni systematycznie gromadzone będą środki
finansowe. Spółdzielnia socjalna dla władz polskich będzie także gwarantem poniesienia kosztów deportacji
studenta w sytuacji nie wywiązania się studenta z celu wydania wizy.
W sytuacji uzyskania tytułu magistra zgromadzone środki posłużą na otwarcie firmy w Polsce i uzyskanie
europejskich środków kredytowych na rozpoczęcie profesjonalnej działalności tego nowego podmiotu
gospodarczego. W tym podmiocie student a docelowo absolwent uczelni będzie mógł być szefem tej firmy.

Wyciąg z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 326 RO Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą
potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu Na podstawie
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art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i
1004) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wysokość wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów:
a)
utrzymania cudzoziemca w trakcie jego pobytu na tym terytorium,
b)
podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania,
c)
tranzytu przez to terytorium do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;
2) dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania środków, o których mowa w pkt 1,
zgodnie z prawem;
3) dokumenty, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu cudzoziemca, jeżeli ze względu
na cel lub czas trwania planowanego pobytu następuje zróżnicowanie wysokości środków.
§ 2. 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe,
o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości, co najmniej:
1) 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni,
2) 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni
– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
2. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych,
2) ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej,
4) jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywanie pracy wakacyjnej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która nie stanowi głównego celu jego pobytu, uregulowanego umową
międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną – musi posiadać środki finansowe, o których mowa w
§ 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej jednak niż
100 złotych,
albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu:
a) podjęcia lub kontynuowania studiów,
b) uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach,
c) prowadzenia prac rozwojowych oraz
d) podjęcia lub kontynuowania nauki musi posiadać środki finansowe, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej 1086 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu
albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
§ 3. Cudzoziemiec musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b lub c, w wysokości
stanowiącej równowartość biletu, na podstawie, którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie
mniej jednak niż:
1) ..........................................,
2) ..........................................,
3) 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej –
albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
§ 4. 1. Dokumentami, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych,
o których mowa w § 1 pkt 1, są:
1) czek podróżny;
2) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank lub instytucję kredytową, które
wystawiły kartę kredytową;
3) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej lub instytucji kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
2. Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa
w § 1 pkt 1 lit. b i c, może być także bilet powrotny uprawniający do podróży do tego państwa.
3. Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa
w § 2 ust. 3, może być także dokument potwierdzający przyznanie stypendium temu cudzoziemcowi.
4. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc
przed dniem przekroczenia granicy.
§ 5. Dokumentami, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu przez cudzoziemców, o
których mowa w § 2 ust. 2, są:
1) ........................................;
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2) dowód opłacenia kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym,
co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia;
3) ....................................... ;
4) ....................................... .
§ 6. Dokumentem, który może potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu przez cudzoziemca, o którym
mowa w § 2 ust. 3, jest zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o kontynuowaniu studiów, uczestniczeniu w
badaniach naukowych,
szkoleniu, prowadzeniu prac rozwojowych oraz o podjęciu lub kontynuowaniu nauki.
§ 7. Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej
stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym
poprzedzającym wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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