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Studia w Polsce 

Upadek Związku Radzieckiego i otwarta polityka narodowościowa w 

nowopowstałych krajach b. ZSRR umożliwiła osobom polskiego pochodzenia otwarte 

deklarowanie swojej narodowości oraz pozwoliła na stworzenie wielu polskich 

instytucji i stowarzyszeń, gdzie można było pouczyć się polskiego języka, przybliżać 

tradycje i kulturę, i co najważniejsze, przekazywać tę wiedzę dzieciom i młodzieży. 

Stąd wiele placówek polonijnych skupiających Polaków poza granicami Polski i 

organizacji tu w Polsce, które w swoim statucie jako główny cel określiły niesienie 

pomocy swoim rodakom. Do dziś te organizacje aktywnie pomagają w 

funkcjonowaniu stowarzyszeń polskich, finansują kolonie i szkoły dla dzieci, kursy 

dla nauczycieli języka polskiego. 

Większość młodzieży polskiego pochodzenia, zamieszkująca Kazachstan, 

Azjatycką część Rosji (mniej Białoruś czy Ukrainę, bo jednak mniejsza odległość) 

słyszała o Polsce tylko od swoich dziadków czy pradziadków albo zna o Polsce z 

przeczytanych książek, serfowania w internecie i oglądanych filmów. Dziś istnieje  

możliwość nawet ,,wirtualnego spaceru”. Część osób uczęszczających do placówek 

polonijnych marzy o studiowaniu na polskich uczelniach, co daje duże możliwości – 

nie tylko ,, wrócić” tam skąd pochodzili przodkowie, ale też zacząć po studiach nowe 

życie, rozwijać się zawodowo.  Nie ukrywajmy, że Polska jako kraj należący do Unii 

Europejskiej jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i pracy. Dlatego też studia są 

traktowane jako bardzo duża szansa na lepszą przyszłość przez rodziców przyszłych 

studentów. Wybór studiów w Polsce, jako kraju przodków, jest jak najbardziej 

oczywistym wyborem. Większość studentów wiąże z pobytem i studiami  w Polsce 

ogromne nadzieje. Po ukończeniu studiów większość z nich ma zamiar znaleźć 

zatrudnienie w Polsce, osiedlić się oraz dalej rozwiać karierę zawodową, związać 

swoje przyszłe życie z Polską. 

 

 Możliwości. Edukacja. Stypendium. 

Ostatnie kilkanaście lat liczba studentów ze wschodu utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 

Od liczby 2 454 w latach 1995/1996 wzrosła do ponad 4 tysięcy w roku 2013 (wg danych 

publikacji ,,Szkolnictwo Wyższe w Polsce”. MNiSW. 2013). Przy wzrastającej liczbie 

cudzoziemców z innych obszarów studiujących w Polsce ogólny procent studentów 
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polonijnych z utrzymuje się mniej więcej na podobnym poziomie. Wśród stypendystów-

cudzoziemców  osoby polskiego pochodzenia stanowią nadal 80 % (wg raportu KPK ESM w 

Polsce, październik 2013 r.).Uniwersytety przyciągają największą liczbę kandydatów na 

studia. Za nimi się lokują szkoły techniczne, ekonomiczne oraz akademie medyczne, które 

cieszą się dużym powodzeniem nie tylko wśród studentów polonijnych ale studentów 

cudzoziemskich w ogóle. 

Po postanowieniu studiować w Polsce (listę polskich uczelni przedstawiamy w 

rozdziale ZAŁĄCZNIKI), radzimy śledzić stronę internetową Ambasady Polskiej  w 

kraju pochodzenia już wczesną wiosną.   Egzaminy dla stypendystów  odbywają  się w 

maju-czerwcu, najczęściej w placówkach dyplomatycznych. Na stronie internetowej 

Ambasady RP w danym kraju będą dostępne oferty stypendiów na polskich uczelniach 

w zależności od poziomu wykształcenia  (czyli prosto po szkole średniej –licencjackie 

czy już ukończonej uczelni wyższej –magisterskie). Takie stypendia umożliwiają 

młodzieży z krajów byłego ZSRR podjąć studia w Polsce bez ponoszenia ogromnych, 

jak na ich finansowe możliwości kosztów. Po wyborze uczelni (stypendium) trzeba 

spełnić wszystkie wymagane formalności. Każdy wymagany dokument jest ważny, a 

jego brak może zostać podstawą do nieprzyjęcia lub wykluczenia z uczelni. Trzeba 

pamiętać o nostryfikacji Świadectwa ukończenia średniej szkoły, które to 

przetłumaczone oraz potwierdzone Apostille na pewno będzie potrzebne w Polsce. 

Zainteresować się, czy kraj pochodzenia ma podpisana umowę  o uznaniu 

wykształcenia szkolnego. Znane są przypadki, kiedy stypendysta nie dowoził 

dokumentu i musiał po nie wracać (na Ukrainę czy Białoruś jeszcze niedaleko, ale na 

Kaukaz czy do Obwodu Irkuckiego  to już problem).  UWAGA! Większość uczelni w 

Polsce prowadzi rekrutację droga elektroniczną, więc trzeba się upewnić  czy 

kandydaci na studia ze Wschodu również podlegają tej regule, czy  muszą wysłać 

komplet swoich dokumentów pocztą (a to zajmie trochę czasu), czy formalności 

pomogą załatwić w ambasadzie. Trzeba pamiętać, że odebrany w Polsce komplet 

dokumentów po terminie rekrutacji nie zostanie uwzględniony.  

STYPENDIUM RZĄDU RP. Czyli co to jest stypendium: 

-rząd polski przyznaje studentom i stażystom stypendia na podstawie porozumień 

dwustronnych. Stypendyści RP są zwolnieni z opłat za studia. Coroczne limity miejsc 

określają umowy międzynarodowe. Stypendium przyznawane jest na poszczególne lata 
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studiów przez okres nie dłuższy niż określony przez Senat Uczelni czas trwania danych 

studiów lub szkoleń. Stypendium może być również przyznane na okres krótszy niż rok 

akademicki 

-Stypendia przyznaje Minister Edukacji Narodowej. Obsługą administracyjną stypendiów 

zajmuje się Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM). 

-Osoby ubiegające się o stypendium Rządu RP na studia w Polsce powinny zwrócić się do 

polskich placówek dyplomatycznych za granicą (konsulatów). 

-Wysokość stypendium Rządu RP na studiach licencjackich i magisterskich wynosi 900 zł 

miesięcznie  (stawki na rok akademicki 2010-2011), 1350 zł - staże naukowo-badawcze i 

studia doktoranckie. Stypendia są wypłacane stypendystom bezpośrednio przez jednostki, w 

których odbywają studia i szkolenia. 

-Stypendium wypłacane jest w miesiącach, w których odbywają się zajęcia wynikające z toku 

studiów, nie dłużej niż przez okres 10 miesięcy w ciągu roku akademickiego. W niektórych 

przypadkach minister może podjąć decyzję o wypłacaniu stypendium również w miesiącach 

wolnych od zajęć, np. jeżeli student nie ma możliwości wyjazdu do domu w okresie 

wakacyjnym. 

-W przypadku uzyskania przez stypendystę zezwolenia na przedłużenie okresu kształcenia w 

RP minister może przyznać stypendium na pozostały okres kształcenia. 

-Minister może też przedłużyć wypłacanie stypendium również po zakończeniu kształcenia, 

jednakże przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Dodatkowe kwoty dla stypendystów 

Stypendyści, którzy w danym roku akademickim pobierają świadczenia stypendialne mogą 

również ubiegać się o dodatkowe kwoty: 

w wyjątkowych sytuacjach losowych o jednorazowy zasiłek losowy (40% kwoty 

miesięcznego stypendium); 

na ostatnim roku studiów o jednorazowy zasiłek na pisanie pracy dyplomowej (licencjackiej, 

magisterskiej, doktorskiej) (40% kwoty miesięcznego stypendium); 
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osoby zamieszkałe na stałe poza geograficzną Europą (w tym w azjatyckiej części Federacji 

Rosyjskiej) na I roku studiów o jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie (60% kwoty 

miesięcznego stypendium). 

Po pozytywnym zdaniu egzaminu i przyjęciu na studia, stypendysta zostaje skierowany na 

tzw. Zerówkę, czyli rok przygotowujący do studiów właściwych. Najczęściej stypendyści 

trafiają do Łodzi, Wrocławia, Poznania i Krakowa warszawy i Rzeszowa. Tu młodzież ma 

możliwość podszkolić swój język polski, zaadaptować się do życia w nowych warunkach i 

zobaczyć jak będzie  wyglądać codzienność na studiach. 

W Polsce jest dwustopniowy system studiów. Są to studia licencjackie, które trwają -3 lata, 

które są odpowiednikiem czteroletnich studiów w większości krajów na wschodzie 

(Бакала́вр). Drugi stopień to studia magisterskie, które trwają 2-3 lata po licencjackich. 

Stopień magistra na większości uczelni uzyskuje się po napisaniu pracy magisterskiej. Dalej 

można podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych, które są 

najczęściej odpłatne, trwają od roku do dwóch lat. Studia podyplomowe są dla osób już 

posiadających wyższe wykształcenie. Następny stopień to studia doktoranckie, które trwają 

zazwyczaj 4 lata, na które również można uzyskać stypendium i są odbywane w Polskiej 

Akademii Nauk.  

Tak wygląda informacja o rekrutacji podana na stronie np. Ambasady Polskiej w 

Irkucku (RF) 

Stypendium Rządu RP na rok akademicki 2016/2017 

Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) z państw Europy środkowo - wschodniej, 

Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu na kształcenie w Polsce ze stypendium ministra nauki i 

szkolnictwa wyższego na rok akademicki 2016/2017 

Koncepcja kształcenia jest zgodna z założeniami wymienionymi w Rządowym Programie Współpracy z Polonią i Polakami za 

Granicą w latach 2015-2020. Zawarte w niniejszym materiale informacje dotyczą osób polskiego pochodzenia (narodowości 

polskiej) nie posiadających polskiego obywatelstwa i nie wymienionych w art. 43 ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym  - obywateli następujących państw: Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, 

Łotwy, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy, Uzbekistanu, Turkmenistanu i Węgier. Dla polskich przedstawicielstw 

dyplomatyczno - konsularnych opracowanie niniejsze stanowi instrukcję do przeprowadzenia  procesu rekrutacji kandydatów 

na kształcenie w Polsce. Osoby polskiego pochodzenia mogą ubiegać się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego na kształcenie w języku polskim na następujących poziomach kształcenia: 

 1. Studia pierwszego stopnia (zawodowe) 

2. Jednolite studia magisterskie 
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3. Studia drugiego stopnia dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia ukończonych w kraju zamieszkania 

4. Tzw. studia częściowe, czyli odbycie części studiów wyższych w Polsce przez jeden lub dwa semestry (dla studentów przede 

wszystkim filologii polskiej studiujących w uczelniach zagranicznych) 

5. Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 

6. Kształcenie podyplomowe 

 Warunkiem niezbędnym do przyjęcia i rozpatrywania aplikacji na wszystkie poziomy kształcenia w Polsce jest posiadanie 

przez kandydata polskiego pochodzenia.  Posiadacze Karty Polaka nie mają obowiązku dokumentować polskiego 

pochodzenia. 

Stypendium przyznawane jest na poszczególne lata studiów nie dłużej niż na okres trwania danego poziomu kształcenia. 

 I. Zasady i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 REKRUTACJA 

 1. Rekrutacja prowadzona jest na studia pierwszego stopnia. 

W przypadku, gdy studia na kierunku w danej uczelni trwają 5 lub więcej lat – stypendium przyznawane jest na rzeczywisty 

okres studiów - dotyczy to dawnych kierunków, na których studia prowadzone były wyłącznie jako jednolite magisterskie. Nie 

przewiduje się rekrutacji na kierunki filologiczne, z wyjątkiem filologii polskiej. Rekrutację przeprowadzają, w porozumieniu 

z kierownikami placówek (konsulatów lub wydziałów konsularnych) w danym państwie, podzespoły powoływane przez 

Przewodniczącego Zespołu ds. Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców. W przypadku, gdy w danym państwie zgłosi się zbyt 

mała liczba kandydatów,decyzja o wyjeździe podzespołu rekrutacyjnego będzie podejmowana przez Przewodniczącego 

Zespołu w porozumieniu z kierownikami placówek. Kandydaci będą wówczas rekrutowani przez ww. Zespół  na podstawie 

dokumentów nadesłanych przez placówkę. 

 2. Uprawnieni do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce ze stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej są kandydaci 

spełniający następujące kryteria: 

 1) mają udokumentowane polskie pochodzenie (polska narodowość); 

2) nie posiadają obywatelstwa polskiego, pozwolenia na osiedlenie się w Polsce oraz nie są wymienieni w  pozostałych 

punktach ust. 2 artykułu 43 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym; 

3) mają ukończony 17 rok życia przed rozpoczęciem kształcenia w Polsce tj. przed 1 października danego roku 

akademickiego, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się osoby, które nie ukończą 17 lat; 

4) legitymują się świadectwem ukończenia szkoły średniej (dojrzałości) uprawniającym do podjęcia studiów wyższych w 

kraju wydania – dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę nie dawniej niż trzy lata wcześniej; 

5) posiadają świadectwo z ostatniej klasy /semestru w szkole średniej – dla osób,które w momencie ubiegania się o przyjęcie 

na studia w Polsce nie ukończyły jeszcze szkoły; 

6) na świadectwie maturalnym lub ostatnim świadectwie (z ostatniej klasy szkoły średniej) otrzymały z przedmiotów 

kierunkowych ocenę co najmniej dobrą; 
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7) były lub są uczniami szkół średnich z polskim językiem nauczania (w miejscowościach, w których takie szkoły istnieją lub 

w najbliżej okolicy); 

8) przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów  na danym kierunku. 

 Osoby, o których mowa w pkt 3) obowiązane są przedstawić zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na podjęcie studiów w 

Polsce, poświadczoną przez placówkę. 

 3. Odpowiedzialność za kompletność dokumentów i ich zgodność z niniejszymi zasadami spoczywa na polskich placówkach 

dyplomatyczno - konsularnych w krajach objętych zakresem instrukcji. Szczególne znaczenie ma sprawdzenie polskiego 

pochodzenia kandydatów. 

4. Do postępowania kwalifikacyjnego nie dopuszcza się kandydatów, którzy: 

-  legitymują się polskim świadectwem dojrzałości lub świadectwem ukończenia szkoły średniej w Polsce, 

-  byli lub są studentami w państwach zamieszkania lub innym państwie, 

-  byli lub są studentami uczelni w Polsce, 

 - odbyli roczny kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w Polsce na podstawie skierowania BUWiWM, 

 - uzyskali zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub są wymienieni w pozostałych punktach ust. 2  artykułu 43 ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym. 

5. Na kierunki sportowe w akademiach wychowania fizycznego obowiązuje egzamin sprawnościowy. W niektórych szkołach 

wyższych w rekrutacji na wybrane kierunki obowiązuje znajomość języków obcych, która może być weryfikowana na 

podstawie egzaminów z języka obcego. Na studia architektoniczne oraz kierunek konserwacja zabytków, uczelnie podejmują 

decyzję o przyjęciu po sprawdzeniu uzdolnień i predyspozycji. 

6. Osobom, które uzyskają z obu części egzaminów minimum 175 punktów na 250 możliwych i na dyplomie ukończenia 

studiów pierwszego stopnia uzyskają ocenę co najmniej „dobry” zapewnia się stypendium na drugi stopień studiów. 

7. Od 1 października 2006 r. dysponentami stypendiów na uczelniach medycznych i artystycznych są odpowiednio minister 

zdrowia i minister kultury i dziedzictwa narodowego. 

 1) Minister Zdrowia przewiduje przyjęcia na następujące kierunki w uczelniach przez siebie nadzorowanych: 

 lekarski, 

 lekarsko – dentystyczny, 

 farmacja, 

 pielgniarstwo, 

 fizjoterapia, 

 analityka medyczna. 

Podstawą kwalifikacji na studia medyczne osób polskiego pochodzenia jest wyłącznie wynik egzaminów testowych i rozmowy 

kwalifikacyjnej niezależnie od kraju zamieszkania. Na kierunki wymienione powyżej kierowane są osoby, które oprócz 
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pozytywnego wyniku kwalifikacji w miejscu zamieszkania zdadzą egzamin testowy przeprowadzony przez Ministerstwo 

Zdrowia w lipcu 2015 r. lub w lipcu 2016 r. (dla osób uczestniczących w kursie przygotowawczym) w Studium Języka 

Polskiego dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie Łódzkim. 

2) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewiduje przyjmowanie kandydatów na wszystkie kierunki artystyczne z 

zastrzeżeniem, że ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmą władze uczelni artystycznych na podstawie 

zdanego egzaminu talentowego oraz z zakresu wiedzy wymaganej na dany kierunek studiów. Od kandydatów na kierunek 

aktorstwo wymaga się  doskonałej znajomości języka polskiego już w momencie przystępowania do egzaminu wstępnego. 

Kandydaci powinni skontaktować się wcześniej z wybraną przez siebie uczelnią, między innymi w celu ustalenia terminu 

egzaminów wstępnych. Kandydaci na studia w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi mają 

obowiązek przystąpienia do egzaminów wstępnych razem z obywatelami polskimi. 

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany 

kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on, strona internetowa: polon.nauka.gov.pl 

8. Tryb zgłaszania się na kształcenie w Polsce na warunkach stypendialnych. 

1) Uprawnione osoby zgłaszają swoje kandydatury w polskim przedstawicielstwie dyplomatyczno - konsularnym właściwym 

dla miejsca zamieszkania. Zgłoszenia składane do innych instytucji nie będą rozpatrywane jako aplikacje o stypendium 

ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 

 

2) Placówki dokonują wstępnej weryfikacji dokumentów (kompletność, prawidłowość formalna, zgodność z niniejszymi 

zasadami) i niezwłocznie przekazują do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej listę kandydatów z 

informacją o wybranym kierunku studiów.  Na listach nazwiska kandydatów powinny mieć brzmienie takie, jak w paszporcie 

lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość kandydata. Tryb postępowania kwalifikacyjnego zawarty jest w 

załączniku nr 2. 

3) Wstępnej kwalifikacji na studia w Polsce, dokonują powołane przez Przewodniczącego Zespołu podzespoły na podstawie 

sprawdzianów testowych i rozmowy kwalifikacyjnej. Terminy i miejsca pracy podzespołów będą ustalone w porozumieniu z 

placówkami, które są odpowiedzialne za zapewnienie warunków organizacyjnych egzaminu. 

Podzespół przeprowadzający wstępną kwalifikację może zalecić poprzedzenie studiów wyższych w Polsce odbyciem kursu 

przygotowawczego (9 miesięcy). 

4) Termin składania dokumentów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie upływa z dniem 20 kwietnia 

2016 r, a w Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie, Turkmenistanie, Rosji i Uzbekistanie – z dniem 18 maja 2016 r. 

5) Propozycje Zespołu zatwierdza Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ministrowie: zdrowia oraz kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

6) Odwołanie od wyników kwalifikacji przysługuje jedynie osobom, które z wynikiem pozytywnym zakończyły wszystkie etapy 

kwalifikacji, tj. sprawdziany testowe i rozmowę kwalifikacyjną. Odwołania składane są wyłącznie we właściwych placówkach 

dyplomatyczno – konsularnych. 

Odwołania przekazywane są poprzez polskie placówki do: 

 • BUWiWM – w przypadku stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie 30dni od dnia wywieszenia listy 

kandydatów pozytywnie zaopiniowanych, 
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• Ministerstwa Zdrowia – w przypadku stypendiów Ministra Zdrowia, 

• Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w przypadku stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

7) Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów podejmują uczelnie. W szkołach wyższych w Polsce obowiązuje system 

elektronicznej rejestracji kandydatów. Osoby ubiegające się o podjęcie studiów na warunkach stypendialnych z pominięciem 

kursu przygotowawczego (dotyczy to głównie absolwentów szkół z polskim językiem wykładowym z Czech i Litwy) powinny 

rejestrować się w uczelni w terminach przez nią wymaganych na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców, na warunkach 

stypendium rządu polskiego. Powyższe dotyczy także osób posiadających Kartę Polaka. Osoby odbywające kurs 

przygotowawczy dokonują rejestracji na zasadach i warunkach jak powyżej, w trybie odbywania kursu. 

 8) Osoby nie zakwalifikowane na studia ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogą ubiegać się o przyjęcie 

na innych warunkach finansowych, za pośrednictwem BUWiWM tj. na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, 

o ile posiadają odpowiednie środki finansowe na utrzymanie w Polsce (zakwaterowanie i wyżywienie, pomoce naukowe itp.). 

Osoby, które podjęły nieodpłatne studia w Polsce mogą po ukończeniu drugiego roku uzyskać stypendium na dokończenie 

studiów w Polsce (trzeci rok studiów I stopnia i kolejne lata jednolitych studiów magisterskich). 

  

9) Informacje dotyczące zakwalifikowania na studia w Polsce przekazuje się za pośrednictwem polskich placówek 

dyplomatyczno – konsularnych. 

9. Wymagane dokumenty: 

1) Kandydaci wypełniają kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce w dwóch egzemplarzach i składają go w 

placówce konsularnej. 

 2) Do kwestionariusza kandydaci dołączają dokumenty wymienione na jego ostatniej stronie. Kandydaci - uczniowie 

ostatniej klasy szkoły średniej składają zaświadczenie ze szkoły z ocenami ostatniego półrocza/semestru szkolnego. Kopię 

świadectwa dojrzałości dołączają po zdanym egzaminie maturalnym. 

3) Świadectwo maturalne powinno zawierać klauzulę stwierdzającą prawo kandydata do ubiegania się o przyjęcie do szkół 

wyższych każdego typu w kraju miejsca jego wydania.W przypadku braku takiej klauzuli, należy dołączyć zaświadczenie 

wystawione przez odpowiednie władze oświatowe kraju jego wydania lub przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczno – 

konsularne. 

 4) Kopie dokumentów powinny zawierać potwierdzenie polskiego przedstawiciela dyplomatyczno-konsularnego za zgodność 

z oryginałem. 

 5) Osoby zakwalifikowane na studia przyjeżdżają do Polski z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły średniej 

(dojrzałości). Świadectwo powinno być zalegalizowane lub opatrzone apostille przez uprawnioną do tego instytucję w kraju 

wydania. 

 10. Zakres merytoryczny wstępnej kwalifikacji na studia ze stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. 

1) Postępowanie składa się z następujących części: 

• test podstawowy z języka polskiego, warunkujący przystąpienie do dalszej części egzaminu, przewidziany dla kandydatów, 

którzy nie uczęszczali do  szkoły z polskim językiem nauczania; jego wynik nie jest wliczany do ogólnej punktacji z 

postępowania kwalifikacyjnego; 

www.m
ult

ioc
ale

nie
.or

g.p
l



• pisemny sprawdzian testowy z dwóch przedmiotów kierunkowych; 

• rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem; 

 Laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego otrzymują stypendium na studia na kierunku filologia polska, 

bez konieczności przystępowania do postępowania rekrutacyjnego. Laureat wybierający inny kierunek niż filologia polska 

zostaje zwolniony z testu podstawowego i humanistycznego z języka polskiego, przy czym z tego drugiego otrzymuje 100 

punktów na 100 możliwych. Finalista olimpiady zostaje zwolniony z pierwszego testu z języka polskiego. Jeżeli jest to test 

humanistyczny otrzymuje z niego 100 punktów na 100 możliwych. 

 2)  Przedmioty z jakich przeprowadzone będą sprawdziany testowe zawiera załącznik nr 1. 

3) Tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego jest określony w załączniku nr 2. 

 II. Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia, studia trzeciego stopnia (doktoranckie), semestralne, podyplomowe i staże 

habilitacyjne 

 1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia polskich uczelni z lat ubiegłych 

lub absolwentów uczelni w kraju zamieszkania 

Kandydaci na studia drugiego stopnia (tegoroczni absolwenci studiów pierwszego stopnia polskich uczelni) aplikują o 

stypendium składając dokumenty za pośrednictwem macierzystej uczelni do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany 

Międzynarodowej, w terminie podanym w drodze odrębnego komunikatu na stronie internetowej www.buwiwm.edu.pl . 

Orientacyjny termin rozpatrywania – druga połowa września. 

2. Komplety dokumentów aplikacyjnych, w tym precyzyjnie określoną problematykę stażu, tematykę doktoratu lub habilitacji 

wraz z opiniami naukowymi i ewentualnie spisem publikacji własnych kandydata, należy składać w polskich placówkach 

dyplomatyczno –  konsularnych. 

3. Kandydaci na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) są zobowiązani dołączyć opinie z dotychczasowego miejsca pracy, 

świadczące o posiadaniu predyspozycji do pracy naukowej i o podejmowanych działaniach o charakterze badawczym. 

4. Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i staże habilitacyjne mogą być odbywane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

5. Warunkiem rozpatrywania wniosków przez Zespół do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców jest przedłożenie 

przez kandydata wstępnej zgody uczelni na odbycie w niej kształcenia. 

6. Termin zgłaszania kandydatur upływa 20 lipca 2016 r. 

 KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA STUDIA 

 WYKAZ PRZEDMIOTÓW Z JAKICH BĘDĄ PROWADZANE SPRAWDZIANY TESTOWE 

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

 PODSTAWOWE INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW POLSIEGO PCHODZENIA (POLSKIEJ NARODOWOŚCI) 

PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W POLSCE 

 INFORMACJE O ZASADACH WYPŁACANIA STYPENDIUM 

 OŚWIADCZENIE 
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 Opracowano w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej 

(Źródło: http://www.irkuck.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/studia/stypendium_rzadu_rp/) 

 

Co daje karta Polaka 

Karta Polaka to dokument który potwierdza przynależność do Narodu Polskiego. Żeby 

otrzymać Kartę Polaka należy złożyć odpowiedni wniosek na ręce konsula właściwego za 

względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. 

Osoba ubiegająca się o Kartę Polaka powinna  wykazać swój związek z polskością, posiadać 

wiedzę na temat polskiej kultury, historii. Móc   udokumentować swoje polskie pochodzenie, 

przedstawiając dokument potwierdzający ten fakt lub fakt że posiadało się polskie 

obywatelstwo, lub jedno z rodziców lub dziadków albo jedną z pradziadków było polskiego 

pochodzenia. Osoba zainteresowaną Kartą Polaka może również przedstawić dokument 

organizacji polonijnej potwierdzający aktywny udział wnioskodawcy w życiu polonijnym, 

wykazać się przynajmniej podstawową znajomością języka polskiego oraz w obecności 

konsula złożyć pisemną deklarację  przynależności do Polskiego Narodu. 

Uprawnienia jakie przysługują z Kartą Polaka 

 Zgodnie z nowa Ustawą , która wejdzie w życie 2 września 2016 r. posiadacze Karty Polaka 

będą mogli otrzymać zezwolenie na stały pobyt i kartę stałego pobytu za darmo. Otrzymując 

je będą musieli jednak zwrócić Kartę Polaka. Osoby, które na podstawie posiadanej Karty 

Polaka otrzymają prawo do osiedlenia się na terenie Polski, otrzymują także prawo by po roku 

od otrzymania karty stałego pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego. 

 Członkowie rodziny posiadacza Karty Polaka, którzy sami nie posiadają Karty otrzymać 

będą mogli wizę umożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgodnie z zasadą łączenia rodzin 

wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy, który następnie uprawniał będzie na ogólnych 

zasadach do uzyskania pobytu stałego. 

 Ponadto posiadacze Karty Polaka, którzy złożą w urzędzie wojewódzkim wniosek o 

zezwolenie na stały pobyt, będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na 

okres do 9 miesięcy – świadczenie to przyznawać i wypłacać będzie starosta powiatu, na 

terenie którego osoba zamieszkała. Świadczenie przysługiwać będzie na każdego członka 

rodziny wnioskodawcy, przy czym w ciągu pierwszych trzech miesięcy wnioskodawca i jego 
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małżonek otrzymają świadczenie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

zaś na każde dziecko połowę tej kwoty, w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wynosić 

60% ww. wysokości – czyli odpowiednio 30% i 15% minimalnego wynagrodzenia. 

Możliwość ubiegania się o świadczenie pieniężne przysługiwać będzie dopiero od 1 stycznia 

2017 r. Świadczenie pieniężne wypłacane będzie w celu ułatwienia utrzymania się w Polsce 

w pierwszych miesiącach po osiedleniu i nie będzie zależne od uzyskiwania innych 

dochodów w tym okresie. Ponadto osoby, które na podstawie przepisów o pomocy społecznej 

otrzymywać będą innego rodzaju świadczenia nie będą one wliczać ww. świadczenia do 

uzyskiwanego dochodu. Możliwość odebrania świadczenia wynikać będzie jedynie z 

ewentualnego otrzymania odmowy przyznania prawa do stałego pobytu (możliwe jest to 

jednak w bardzo ograniczonych przypadkach, np. gdy dana osoba stanowi zagrożenie dla 

bezpieczeństwa państwa). 

 Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie 

do wyczerpania środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej na ten cel. Szczegółowe 

regulacje dotyczące zasad wypłacania świadczenia oraz wzorów wniosku o jego przyznanie 

zostaną wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po wejściu w życie 

przepisów ustawy. 

 Drugą istotna zmianą w ustawie jest przyznanie Radzie Ministrów uprawnienia do wskazania 

wybranych wojewodów jako organów przyjmujących i rozpatrujących wnioski o przyznanie 

Karty Polaka od obywateli niektórych państw. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2017 r., 

wtedy też Rada Ministrów wyda stosowne rozporządzenie. 

Nowelizacja ustawy wprowadza też szereg zmian organizacyjnych dotyczących kwestii 

procedur administracyjnych – większość aktów wykonawczych wydawanych dotychczas 

przez Prezesa Rady Ministrów lub Radę Ministrów wydawać będzie koordynujący pracę 

konsulów Minister Spraw Zagranicznych. MSZ będzie też odpowiadać za obsługę Rady ds. 

Polaków na Wschodzie (organu odwoławczego w procedurze o przyznanie Karty Polaka) 

oraz za prowadzenie przewidzianych w ustawie rejestrów Kart Polaka. 

 Ze wszystkimi zamianami w ustawie o Karcie Polaka można się zapoznać u źródła : 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1 

 

Pierwsze dni za granicą 
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Warto wspomnieć o kilku drobiazgach, które daleko od domu mogą okazać się bardzo 

przydatne. Są to rady od stypendystów, którzy już studiują w Polsce.  Radzimy wziąć ze sobą 

do Polski swoje zdęcia (do dokumentów) – mogą być przydatnie w pierwszych dniach. 

Koniecznie zabrać leki, np. na przeziębienie i inne – jeżeli bierzecie regularnie (cukrzyca, 

astma-zapas obowiązkowo!). Większość leków w Polsce jest na receptę, a to znaczy, że 

trzeba  zgłaszać się  po nie do lekarza, na co w pierwszym okresie po przyjeździe nie będzie 

głowy.. Można zabrać ze sobą dobry słownik, jeżeli zamierzacie studiować.  Dziewczyny 

mogą przed wyjazdem wpaść do swojego fryzjera  Generalnie, w Polsce większość usług, 

książki, leki, są dużo droższe niż na Wschodzie.  Najdroższa jest Warszawa. Stypendystom z 

cieplejszych krajów (Kaukaz, Azja Śr.) radzimy przygotować się na chłodniejszy klimat, 

zabrać ze sobą więcej zimowych ubrań – uwierzcie, zima w Polsce nie jest taka  jak u Was. 

Po przyjeździe większość stypendystów zostaje przydzielona do akademików przy uczelni. 

Opłata za miejsce w zazwyczaj 2-3 osobowym pokoju wynosi w zależności od uczelni od 

420-500 złotych, które  stypendysta opłaca ze swojego stypendium.  

Po zakwaterowaniu się w przydzielonym akademiku radzimy zapoznać się  z  ,,miejscową 

infrastrukturą”. Pospacerować na około i zobaczyć co jest w pobliżu, gdzie jest najbliższy 

sklep, przystanek, stacja metra. Bardzo pożyteczne są kioski sieci ,,Ruch”, ,,Kolporter,, czy 

,,Relay,, . Można tam kupić nie tylko bilety  transportu miejskiego na początek, załadować 

kartę miejską lecz także  starter do  telefonu komórkowego w jednej z  sieci telekomunikacji. 

Uwaga! Wszystkie karty SIM, które nie zostaną zarejestrowane do 2 stycznia 2017, staną się 

nieaktywne. Warto w miarę szybko  zgłosić się na uczelni po legitymację studencką, która 

pozwoli kupić bilet miesięczny z 50 % zniżką, żeby nie wydawać pieniędzy na jednorazowe 

bilety. W Polsce można kupować bilety krótkookresowe (20, 75 min.), a także jednorazowy, 

długookresowe 30-,90-,120- dniowe. W Polsce legitymacja studencka może być nośnikiem 

miesięcznej karty miejskiej, upoważniającej do jeżdżenia każdym środkiem transportu 

miejskiego. Dla przykładu  w Warszawie (każde miasto ustala swoja cenę)  koszt karty 

miejskiej z ulgą studencką wynosi 50 złotych. 

Bilet z ulgą jest ważny tylko po aktualizacji ulgi po zdanej sesji. Po każdym zaliczonym 

semestrze trzeba legitymację ,,aktualizować,, , bo bilet z ulgą będzie nieważny, a problem z 

zapłaceniem mandatu duży. 

 

 

Formalności 
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LEGALIZACJA POBYTU 

 

Po przyjeździe trzeba pamiętać o tym, żeby dopilnować wszelkich formalności. Najczęściej 

studenci wjeżdżający na terytorium  RP dostają wizę na 90 dni. Wydaje się że to na długo, ale 

czas na uczelni leci szybko więc trzeba pamiętać o jej przedłużeniu.  Po wizie student może 

otrzymać KARTĘ POBYTU upoważniającą na przebywanie na terytorium Rzeczpospolitej na 

czas oznaczony. W celu jej otrzymania trzeba złożyć dokumenty do Urzędu (lub wydziału) do 

Spraw Cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania w terminie przed wygaśnięciem wizy. Po przekroczeniu tego terminu wniosek 

może zostać odrzucony albo nie rozpatrzony. Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie 

zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (tak nazywa się wniosek, patrz w Zał.) urząd 

uiszcza opłatę w wysokości 340 złotych. Rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na osiedlenie się 

– 640 złotych. Do tego trzeba doliczyć kwotę 50 złotych za samą kartę pobytu. Studenci 

mające polskie pochodzenie maja prawo złożyć wniosek o zezwolenie na osiedlenie się, co 

oczywiście ułatwia kłopoty z formalnościami -ale, UWAGA – stały pobyt daje prawa i 

obowiązki jak obywatelom Polski (poza prawem do głosowania), więc student traci prawo do 

stypendium. Więc w takim przypadku stypendysta staje się zwykłym studentem i musi sam 

sobie dorabiać na życie i studia! Trzeba tez wiedzieć o tym, że w Polsce jest obowiązek 

meldunkowy. Czyli każda osoba musi mieć zameldowanie. Zameldowania czasowe trzeba 

przedłużać. Po zamieszkaniu w akademiku trzeba  zgłosić się do recepcji. Zazwyczaj 

kierownik akademika melduje studentów cudzoziemców na czas określony, czyli np. za 

pierwszym razem do wygaśnięcia ważności wizy, dalej w zależności od zdanych sesji na 

adres akademika. Jeżeli student chce wynająć pokój lub mieszkanie ze znajomymi poza 

akademikiem, musi pamiętać, że właściciel mieszkania może nie okazać chęci zameldowania. 

 Pilnowanie terminów i ważności dokumentów jest bardzo ważne, ponieważ, jeżeli wniosek 

nie zostanie złożony na czas może zostać nierozpatrzony, co będzie oznaczało, że trzeba 

będzie wyjechać przed wygaśnięciem wizy do swojego kraju (żeby nie okazać się na 

terytorium RP nieleganie) i tam starać się o nową w ambasadzie. W przypadku obywateli 

Ukrainy czy Białorusi nie stanowi to poważniejszego problemu, natomiast dla obywateli 

Azjatyckiej części Rosji czy Kaukazu to dosyć duży wydatek. Wzory wniosków oraz 

wszelkie informacje potrzebne do legalizacji pobytu są na stronie Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców www.udsc.gov.pl  
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PRACA 

  

W Polsce obowiązuje Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku Dz. U z 1998 r. Nr. 21 (z 

późniejszymi zmianami). Stypendyści stypendium rządowego ze studiów dziennych 

stacjonarnych nie mogą pracować na Umowę o pracę, która zobowiązuje do świadczenia 

pracy w określonym miejsce i czasie. Czyli, mówiąc prostymi słowami, student w dzień ma 

być na zajęciach. Biorąc pod uwagę realia, wiadomo że studenci zawsze sobie dorabiają, 

podejmując pracę ,,na czarno,, lub na Umowę zlecenie lub Umowę o dzieło. Duża część 

studentów pracuje dorywczo, są to tłumaczenia, praca w gastronomii, roznoszenie ulotek czy 

pilnowanie dzieci. Poświęcenie czasu na zarabianie dodatkowych pieniędzy ma jednak swoje 

minusy, szczególnie w przypadku studentów-cudzoziemców, gdyż studenci zaczynają się 

cofać  w nauce, mają problemy podczas sesji, co może skutkować wykreśleniem z uczelni. 

Dlatego zawsze trzeba wywarzyć proporcje.. Warto ukończyć studia wyższe, bo absolwenci 

stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich 

uczelniach (dotyczy szkół, które są wpisane na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej jako 

spełniające warunki szkół publicznych, bez względu na termin ukończenia szkoły) mają 

prawo pracować w Polsce dalej bez zezwolenia o pracę.(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania 

pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Dz. U. z 2006 r., 

Nr 156, poz. 1116, ost. zmiana Dz. U. z 2009 r. Nr 21, poz. 114). Właśnie przyszłe 

zatrudnienie w Polsce jest dla większości studentów polskiego pochodzenia głównym celem. 

Po ukończeniu studiów, większość absolwentów poszukuje pracę żeby pozostać w Polsce i 

dalej realizować swój plan,  rozwijać swoją karierę zawodową. Rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości zatrudnienia cudzoziemskich absolwentów 

Wyższych szkol  polskich bez zezwolenia na zatrudnienie bardzo ułatwiło to przedsięwzięcie. 

Właśnie praca, atrakcyjne zarobki, rozwój zawodowy oraz większe perspektywy życiowe są 

głównym celem studentów-cudzoziemców. Przy znajomości kilku języków obcych oraz 

wiedzy na temat politycznej i ekonomicznej sytuacji na wschodzie oraz w Polsce, osoby 

polskiego pochodzenia mogą znaleźć zatrudnienie w firmach  otwierających się na rynek 

wschodni, które w ostatniej dekadzie  rozpoczęły działalność gospodarczą w krajach b. 

związku radzieckiego. Są to producenci rolni oraz firmy produkujące kosmetyki, meble, 

materiały budowlane itd. Znajomość języka polskiego oraz wschodnich jest jak najbardziej 

potrzebna na tych rynkach. Część absolwentów znalazła zatrudnienie w organizacjach nie 
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tylko rządowych, lecz i pozarządowych, które realizują projekty unijne ukierunkowane na 

obywateli państw trzecich.  

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE. 

 

W Polsce obowiązuje powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Co miesiąc z wynagrodzenia są 

odprowadzane składki na fundusz NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), na podstawie czego 

dostaje się książeczkę ubezpieczeniową,  którą zapewnia możliwość zgłoszenia się do lekarza. 

Cudzoziemcy generalnie mogą składać wniosek o dobrowolne ubezpieczenie, jeżeli nie sa 

ubezpieczeni przez pracodawcę.  

Studentom –cudzoziemcom trzeba się zgłosić do biura spraw studenckich, gdzie podpowiedzą 

co trzeba zrobić. Niektóre uczelnie mają swoje przychodnie. Jeżeli nie, na pewno 

ubezpieczenie można wykupić w firmach ubezpieczeniowych. Warto ubezpieczyć się. 

Dlaczego? Podczas kilkuletniego przebywania w Polsce, wizyta u lekarza będzie 

nieuchronna. Wizyta  u lekarza bez ubezpieczenia (czyli ,,prywatnie,,) jest wydatkiem co 

najmniej siedemdziesięciu  złotych, u lekarza specjalisty nawet ponad stu złotych. W Polsce 

nie ma możliwości wykupienia jednego ,,listka,,  tabletek, sprzedaje się całe opakowanie. 

Szczególnie drogie są antybiotyki. Dla studenta, wiadomo, każdy grosz się liczy. Zdarzyć się 

może wszystko, dlatego trzeba pamiętać o ubezpieczeniu!  

Mała rada. Przed wyjazdem warto zgłosić się do swojego dentysty i podleczyć zęby. W 

Polsce usługi dentystyczne są bardzo drogie. Dla przykładu w Warszawie wstawienie plomby 

bez leczenia kanałowego kosztuje od 120 do 180 zł, z leczeniem kanałowym  drugie tyle.. 

 

PESEL 

 

Osoby, które będą mieli zamiar dorabiać sobie do stypendium na podstawie umów lub w 

przyszłości postanowią zamieszkać w Polsce, będą musieli wyrobić sobie numer PESEL. 

Rejestr PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności prowadzony jest od 

1979 roku i zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP. Z wnioskiem o 

PESEL zwracamy się do urzędu gminy po miejscu zamieszkania. 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O POLSCE 
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Polska (oficjalna nazwa- Rzeczpospolita Polska) –  demokratyczne państwo położone w 

Europie Środkowej, graniczy z Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą i 

Rosją, jak również  przez Bałtyk  z Danią i Szwecją. 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej –oficjalny symbol Polski. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej 

jest wizerunek orła białego z pozłacanym dziobem i szponami w złotej koronie w czerwonym 

polu. 

Hymn Polski to Mazurek Dąbrowskiego – polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, oficjalny 

hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, napisana Józefem Wybickim. 

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) –jest to prostokątny płat tkaniny o barwach 

białej-górnej i czerwonej -dolnej.  

Powierzchnia  kraju obejmuje  312 tys. km². Dzięki  temu wskaźnikowi Polska  zajmuje 69 

miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Ilość ludności wynosi 38,5 mln. osób. 

Stolicą Polski jest Warszawa,  największe miasto Polski, ludność ok 2mln. osób. 

Język państwowy w Polsce to język polski. 

 Od 1 maja 2004 roku Polska  jest w Unii Europejskiej, jak również jest w strefie Szengen od 

21 grudnia 2007. 

Polska jest republiką demokratyczną. Władzę ustawodawczą stanowi dwuizbowy parlament 

(Sejm – 460 posłów, Senat – 100 senatorów), wybory parlamentarne odbywają się raz na 4 

lata ,system władzy opiera się na trójpodziale władz. 

Władza wykonawcza jest w gestii prezydenta, który jest wybierany na 5 lat. Władze 

sadowniczą reprezentują sądy oraz trybunały. 

 Od roku 1999, obowiązuje nowy podział  administracyjny na gminy, powiaty oraz 

województwa z dwuwładzą rządową oraz samorządową.  

W Polsce jest 10 miast, w których  ilość ludności przewyższa 300 tys. Osób:  Warszawa, 

Łódź, Kraków, Wroclaw, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Lublin, Katowice. 

 Językiem literatury oraz państwowym jest język polski, który bierze początek w X wieku. 

W Polsce są znane  legendy, które przeplatują się z historią Polski- Legenda o Warsie i Sawie, 

O Królu Popielu i myszach, o Piaście Kołodzieju, o Smoku wawelskim, O Warszawskiej 

Syrence, o Heinale Mariackim, melodii którą gra trębacz  z Wierzy Mariackiej w Krakowie. 

Znani Polacy to Maria Curie- Skłodowska, fizyk, chemik, otrzymała nagrodę Nobla 2 razy, 

Henryk Sienkiewicz – laureat Nobla, jeden z najbardziej czytanych i rozpoznawanych pisarzy 

II poł. XIX pocz. XX wieków, Bolesław Prus- pisarz, Fryderyk Chopin –pianista, muzyk, 

Lech Wałęsa – polski działacz polityczny, aktywny obrońca praw człowieka oraz  prezes ,, 

Solidarnosci,,. Kszysztof Penderecki- współczesny polski kompozytor oraz dyrygent, Jan 
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Paweł II – pierwszy polak który został ojcem Świętym w 1978 r. W roku 2011 1 maja został 

Beatyfikowany przez  Benedykta XVI. 

 Oficjalna waluta w Polsce to złoty,  1 złoty to 100 groszy. Średni kurs walut na sierpień 2016 

r. : 

1EUR 4,27, 1USD 3,79, 1CHF 3,92, 1GBP 4,91. (kurs NBP) 

 

 

Dodatkowe informacje 
 

LISTA UCZELNI WYŻSZYCH - СПИСОК ВУЗОВ 
 

Wykazy kierunków oraz inne ważne i potrzebne informację można zobaczyć bezpośrednio na 

stronach internetowych  uczelni. 

UNIWERSYTETY 

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,Warszawa, www.uw.edu.pl 

Uniwersytet w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, Białystok, www.uwb.edu.pl 

Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk, www.ug.edu.pl 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, Poznań, www.amu.edu.pl 

Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24, Kraków, www.uj.edu.pl 

Uniwersytet Łódzki, ul. Lindleya 3,Łódź, www.rekrutacja.uni.lodz.pl 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej5, Lublin. 

www.umcs.lublin.pl 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, Toruń, www.umk.pl 

Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a,Opole, www.uni.opole.pl 

Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II 22 a, Szczecin, www.us.szc.pl 

Uniwersytet Śląski ,ul. Bankowa 12, Katowice, www.us.edu.pl 

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, Rzeszów, www.univ.rzeszow.pl 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Oczapowskiego 5, Olsztyn, www.uwm.edu.pl 

Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, www.uni.wroc.pl 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego , ul. Dewajtis 5, www.uksw.edu.pl 

Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, Zielona Góra, www.uz.zgora.pl 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,  Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, www.ukw.edu.pl 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, al. Piastów 17, Szczecin , www.zut.edu.pl 
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POLITECHNIKI 

Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, Warszawa, www.pw.edu.pl 

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, Białystok, www.pb.bialystok.plAkademia 

Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, Bielsko-Biała , www.info.ath.bielsko.pl 

Politechnika Częstochowska, ul. J.H. Dąbrowskiego 69, Częstochowa, www.pcz.pl 

Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk, www.pg.gda.pl 

Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, Gliwice, www.polsl.pl 

Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce, www.tu.kielce.pl 

Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, Koszalin, www.tu.koszalin.pl 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, Kraków, 

www.pk.edu.pl 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 

Kraków, www.agh.edu.pl 

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38d, Lublin, www.pollub.pl 

Politechnika Łódzka , ul. Żeromskiego 116, Łódź, www.p.lodz.pl 

Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5 , Opole, www.po.opole.pl 

Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, Poznań, www.put.poznan.pl 

Politechnika Radomska, ul. Malczewskiego 29, Radom, pr.radom.pl 

Politechnika Rzeszowska, ul. Wincentego Pola 2, Rzeszów, www.portal.prz.edu.pl 

Politechnika Wrocławska ,Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław, www.portal.pwr.wroc.pl 

UCZELNIE EKONOMICZNE 

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, ul. 1 Maja 50, Katowice, 

www.ae.katowice.pl 

Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Rakowicka 27, Kraków, www.uekwww.uek.krakow.pl 

Uniwersytet Ekonomiczny, al. Niepodległości 10, Poznań www.ue.poznan.pl 

Szkoła Główna Handlowa ,Al. Niepodległości 162, Warszawa, www.sgh.waw.pl 

Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Komandorska 118/120, Wrocław, www.ue.wroc.pl 

WYŻSZE SZKOŁY PEDAGOGICZNE 

Akademia  Pedagogiki  Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Ul. Szczęśliwicka 40, 

Warszawa, www.aps.edu.pl 

Akademia im. Jana Długosza, ul. Bohaterów Katynia 40/42, www.ajd.czest.pl 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Podchorążych 2, 

Kraków, www.up.krakow.pl 

Akademia Podlaska, ul. Konarskiego 2, Siedlce, www.ap.siedlce.pl 
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UCZELNIE ROLNICZE 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, Warszawa, 

www.sggw.pl 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, 

ul. Ks. Kordeckiego 20, Bydgoszcz, www.utp.edu.pl 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków, Al. Mickiewicza 21, www.ar.krakow.pl 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, ul. Akademicka 13, www.ar.lublin.pl 

Uniwersytet Przyrodniczy ,ul. Wojska Polskiego 28, Poznań, www.puls.edu.pl 

Uniwersytet Przyrodniczy, ul. C. K. Norwida 25/27 ,Wrocław, www2.up.wroc.pl 

AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego 

ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk, www.awf.gda.pl 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego , ul. Marymoncka 34/, 

www.awf.edu.pl  

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 

ul. Królowej Jadwigi 27/39, www.awf.poznan.pl 

Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 

www.awf.wroc.pl 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Kraków, Al. Jana Pawła II 78, 

www.awf.krakow.pl 

AKADEMIE MEDYCZNE 

Akademia Medyczna  w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 41-42, www.rekrutacja.gumed.edu.pl 

Akademia Medyczna w Lublinie, ul. Aleje Racławickie 1, www.umlub.pl 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego ,Poznań ul. Fredry 10, www.amp.edu.pl 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, www.wum.edu.pl/rekrutacja 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, www.rekrutacja.umed.lodz.pl 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, www1.umb.edu.pl 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 13-15, 

www.cm.umk.pl 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, www.pm.sum.edu.pl 

Uniwersytet Jagielloński , Collegium Medicum, ul. Św. Anny 12, www.cm-uj.krakow.pl 

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, ul. Rybacka 1, www.ams.edu.pl 

AKADEMIE MUZYCZNE 
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Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz, 

www.amuz.bydgoszcz.pl/ 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1/2, Gdańsk, 

www.amuz.gda.pl 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, ul. Zacisze 3, Katowice, 

www.am.katowice.pl 

Akademia Muzyczna, ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, 

www.amuz.krakow.pl 

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, ul. Gdańska 32, Łódź, 

www.amuz.lodz.pl 

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Święty Marcin 87, Poznań, 

www.amuz.edu.pl 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, Warszawa 

www.chopin.edu.pl 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, pl. Jana Pawła II 2, Wrocław, 

www.amuz.wroc.pl 

AKADEMIE SZTUK PIĘKNYCH  

Akademia Sztuk Pięknych, ul. Targ Węglowy 6, Gdańsk 

www.asp.gda.pl 

Akademia Sztuk Pięknych, ul. Raciborska 37, Katowice 

www.aspkat.edu.pl 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Pl. Matejki 13, Kraków 

www.asp.krakow.pl 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, ul. Wojska Polskiego 121, Łódź, 

www.asp.lodz.pl 

Uniwersytet Artystyczny, Al. Marcinkowskiego 29, Poznań 

www.asp.poznan.pl 

Akademia Sztuk Pięknych, ul. Krakowskie Przedmieście 5,Warszawa 

www.asp.waw.pl 

Akademia Sztuk Pięknych, Pl. Polski 3/4, Wrocław 

www.asp.wroc.pl 

SZKOŁY TEATRALNE I FILMOWE 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego 

ul. Straszewskiego 21/23,  Kraków, 
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http://www.amuz.bydgoszcz.pl/
http://www.amuz.gda.pl/
http://www.am.katowice.pl/
http://www.amuz.krakow.pl/
http://www.amuz.lodz.pl/
http://www.amuz.edu.pl/
http://www.chopin.edu.pl/
http://www.amuz.wroc.pl/
http://www.asp.gda.pl/
http://www.aspkat.edu.pl/
http://www.asp.krakow.pl/
http://www.asp.lodz.pl/
http://www.asp.poznan.pl/
http://www.asp.waw.pl/
http://www.asp.wroc.pl/


www.pwst.krakow.pl 

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera 

ul. Targowa 61/63,  Łódź 

www.filmschool.lodz.pl 

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza, ul. Miodowa 22/24, Warszawa 

www.at.edu.pl 

 

BIBLIOTEKI - БИБЛИОТЕКИ 
Poniżej przestawione są adresy bibliotek w kilku największych miastach Polski. 

 

WARSZAWA 

Biblioteka, ul. Świętojańska 5 

Biblioteka austriacka w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66 

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ,ul. Koszykowa 26/28 

Biblioteka Narodowa ,Al. Niepodległości 213 

Biblioteka Publiczna , ul. Koszykowa 26 

Biblioteka Publiczna im. St. Staszica, ul. Duracza 19 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście, ul. Świętojańska 5 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów, ul. Radosna 11 

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 

BUW, Krakowskie Przedmieście 26/28 

Centralna Biblioteka Rolnicza , ul. Krakowskie Przedmieście 66 

Centrum im Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178A 

Biblioteka Dzielnicy Mokotów, ul. Wiktorska 10 

Biblioteka Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 77, 02-094 

Biblioteka Dzielnicy Śródmieście, ul. Marszałkowska 9/15 

Biblioteka Dzielnicy Wilanów, ul. Radosna 11 

Biblioteka Dzielnicy Wola, al. Solidarności 90 

Biblioteka Dzielnicy Żoliborz, ul. Próchnika 8a 

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. I Praskiego Pułku 31, 05-075 

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213 

Publiczna (Rembertów), al. Gen. A. Chruściela “Montera” 28 

Ursynowska biblioteka , ul. Braci Wagów 1 
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http://www.pwst.krakow.pl/
http://www.filmschool.lodz.pl/
http://www.at.edu.pl/


Wypożyczalnia nr 21 Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bielany, ul. Wrzeciono 48 

Biblioteka Centralna PZN  , ul. Konwiktorska 7 

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej ,Plac Politechniki 1 

Biblioteka Główna SGGW ,ul. Nowoursynowska 161 

Centralna Biblioteka Statystyczna ,al. Niepodległości 208 

Strona główna biblioteki IBIB PAN ,Ul. Trojdena 4 

Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Warszawie ,Ul. Oczki 1 

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie ,ul. Chocimska 22 

POZNAŃ 

Biblioteka Akademii Rolniczej, ul. Witosa 45 

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych, pl. Wielkopolski 9 

Biblioteka Austriacka, ul. Zwierzyniecka 7 

Biblioteka Austriackiego Ośrodka Kultury Uniwersytetu im. A. Mickiewicza , ul. 

Zwierzyniecka 7 

Biblioteka Brytyjska Uniwersytetu im. A. Mickiewicza , ul. Ratajczaka 39 

BIBLIOTEKA CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH ul. Wojska Polskiego 

Biblioteka Ekologiczna , ul. Kościuszki 79 

Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej ,ul. Powstańców Wielkopolskich 16 

Biblioteka Główna Akademii Medycznej Biblioteka Akademii Medycznej , ul. Parkowa 2 

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej ,ul. Święty Marcin 87 

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych ,pl. Wielkopolski 9 

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego , ul. Droga Dębińska 10 c 

Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej ,Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 

Biblioteka i Czytelnia Brytyjska UAM ,ul. Ratajczaka 39 

Biblioteka Główna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza , ul. Ratajczaka 38/40 

Biblioteka Instytutu Fizyki Molekularnej PAN ,ul. Smoluchowskiego 17 

Biblioteka Pedagogiczna Publiczna  ,Al. Niepodległości 34 

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ,ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29 

Biblioteka Raczyńskich , ul. Święty Marcin 65 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 11 ,ul. Chwaliszewo 17 /23 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 12 , ul. Arciszewskiego 27 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 13 , ul. Dożynkowa 9 a 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 14 , os. Bolesława Chrobrego 12 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 15 , ul. Fabianowo 2 
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Biblioteka Raczyńskich Filia nr 16 , ul. Muszkowska 1 a 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 17 , ul. 28 Czerwca 1956 r. 223 /229 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 18 , ul. Wroniecka 6 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 19 , os. Bolesława Chrobrego 8 a 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 2 , os. Oświecenia 59 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 20 , ul. Słowackiego 28 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 22 , ul. Dmowskiego 37 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 23 , ul. Hetmańska 41 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 24 , os. Rzeczypospolitej 101 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 25 , os. Wichrowe Wzgórze 23 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 26 , ul. Błękitna 1 /7 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 27 , ul. św. Marcin 80 /82 

Biblioteka Raczyńskich Filia nr 28 , pl. Wolności 19 

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej, Al. Niepodległości 2 

Biblioteka Wyższej Szkoły Logistyki, ul. Estkowskiego 6 

Fundacja Bibliotek Naukowych, ul. Powstańców Wielkopolskich 16 

KRAKÓW 

Biblioteka PAU i PAN , ul. Sławkowska 17 

Biblioteka Czartoryskich , ul. Marka 17 

Biblioteka Jagiellońska , Al. Mickiewicza 22 

Krowoderska Biblioteka Publiczna , ul. Wrocławska 50 

Nowohucka Biblioteka Publiczna , os. Stalowe 12 

Podgórska Biblioteka Publiczna , ul. Powroźnicza 2 

Biblioteka OK im. Norwida , os. Górali 5 

Biblioteka Ekologiczna ROEE , ul. Lubicz 46 

Śródmiejska Biblioteka Publiczna , ul. Masarska 14 

Biblioteka Akademii Muzycznej ,ul. Św. Tomasza 43 

Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej , ul. Rakowicka 27 

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica ,ul Mickiewicza 30 

Biblioteka Główna Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej  ul. 

Podchorążych 2 

Biblioteka Główna Akademii Rolniczej im. Kołłątaja , al. Mickiewicza 24 /28 

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Czecha , al. Jana Pawła II 78 

Biblioteka Główna Papieskiej Akademii Teologicznej , ul. Podzamcze 8 
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Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej im. Kościuszki , ul. Warszawska 24 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Kołłątaja , al. Focha 39 

Śródmiejska Biblioteka Publiczna , ul. Masarska 14 

WROCLAW 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich , ul. Szewska 37 

Miejska Biblioteka Publiczna , ul. Sztabowa 98 

Mediateka ,Plac Teatralny 5 

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego ,Rynek 58 

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna , ul. S. Worcella 25-27 

Biblioteka Kapitulna , ul. Kanonia 12 

Biblioteka Uniwersytecka ,ul. K. Szajnochy 10 

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej ,Wybrzeże Wyspiańskiego 27 

Biblioteka Akademii Ekonomicznej ,ul. Komandorska 118/120 

Biblioteki Akademii Medycznej , ul. Parkowa 1/3 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego,  ul. Norwida 29 

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych , Plac Polski 3/4 

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego ,ul. A. Mickiewicza 98 

Biblioteka Wyższej Szkoły Oficerskiej ,ul. Czajkowskiego 109 

Biblioteka Papieskiego Fakultetu Teologicznego,  pl. Katedralny 14 

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej,  ul. Braniborska 59 

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej , pl. Jana Pawła II nr 2 

Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej , ul. Strzegomska 55 

LUBLIN 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej , ul. Radziszewskiego 11 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego , ul. I. Radziszewskiego 11 

Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej , ul.Nadbystrzycka 36A 

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , ul. Chopina 27 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego , ul. Szkolna 18 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego , ul. Jana Hempla 5 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej , ul. I Armii Wojska 

Polskiego 1 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego ,ul.Narutowicza 4 

Biblioteka Instytutu Medycyny Wsi , ul. Jaczewskiego 2 

Biblioteka Instytutu Agrofizyki PAN , ul. Doświadczalna 4 
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Biblioteka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji , ul. Bursaki 12 

Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji , ul. Mełgiewska 7/9 

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych – biblioteka , ul. Obrońców Pokoju 2 

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza – biblioteka , ul. Choiny 2 

Biblioteka Garnizonowa ,ul. Żwirki i Wigury 6 

Powiatowa Biblioteka Publiczna , ul. Archidiakońska 6b 

Biblioteka Publiczna Gminna ,ul. Głuska 138 

Biblioteka Publiczna ,Harnasie 11 

Biblioteka , ul. Akademicka 19 

Biblioteka Instytutu Nauk o Ziemi , al. Kraśnicka 2c,d 

Biblioteka , pl. Curie-Skłodowskiej 4 

ŁÓDŹ 

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 32/38 

Biblioteka Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów ,ul. Kilińskiego 79 

Biblioteka WSHE, ul. Sterlinga 26 

Biblioteka CBMiM PAN , Sienkiewicza 112 

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych , ul. Wojska Polskiego 121 

Biblioteka Publiczna ,ul. Struga 7 

Biblioteka im. Piłsudskiego , ul. Gdańska 100/102 

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego , Wólczańska 202 

Biblioteka Politechniki Łódzkiej , Wólczańska 223 

Biblioteka Publiczna Gminna , Brzezińska 288 

Miejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 1, Skalna 2 

Brytyjska , pl. Wolności 2 

Garnizonowa , ul. Tuwima 34 

Biblioteka im. J. Zbijewskiej. Filia nr 18 , ul. Słoneczna 10 

Biblioteka im. S. Czernika , ul. Limanowskiego 42 

Biblioteka Naukowa Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ,ul. Rzgowska 281/289 

Pedagogiczna Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego , ul. Wólczańska 202 

Publiczna biblioteka, ul. Brzezińska 288 

Publiczna biblioteka, Brójce 

Publiczna biblioteka  Miejska. Filia nr 14 dla Dzieci i Młodzieży, ul. Struga 14 

Publiczna  biblioteka Rejonowa Filia nr 12 , ul. Kopcińskiego 22 

Rejonowa biblioteka dla Dorosłych, ul. Rzgowska 33 
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Wojewódzka Biblioteka Publiczna , ul. Gdańska 100 

Biblioteka Publiczna Miejska im. S. Czernika Łódź-Bałty , Rojna 39 

Biblioteka Wydziału Wojskowo – Lekarskiego , Żeligowskiego 7/9 

Burska Danuta. Wypożyczalnia książek , Piotrkowska 82 

Introligatornia Miejskiej Biblioteki Publicznej , al. Politechniki 32 

 

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – Urząd do Spraw Cudzoziemców – 

ВОЕВУДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ-Управления по делам иностранцев 
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 

Urząd do Spraw Cudzoziemców 

Wydział do spraw cudzoziemców mazowieckiego urzędu wojewódzkiego:  

00-263 Warszawa, ul. Długa 5.  

Godziny przyjęć: 

Pon.10.00–17.30, wtorek, czwartek, piątek 8.00-15.00, środa – nieczynne. 

Sprawy dotyczące cudzoziemców – tel. (+48) 0-22 60 175 14, Fax: 601-74-19 

www.udsc.gov.pl 

Delegatura Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie 

Adres : ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, pokój Nr 203, piętro II 

pon.: 9.00 – 17.00, wtorek – piątek: 8.00 – 16.00 

Delegatura Placówka Zamiejscowa w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie 

Adres : ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock, pokój Nr 210, piętro II 

pon.: 9.00 – 17.00, wtorek – piątek: 8.00 – 16.00 

Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie 

Adres : ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, pokój Nr 261, piętro II 

pon. – piątek: 10.00 -15.30 

Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie 

Adres : ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, sala nr 14 parter 

pon.: 9.30 – 17.00, wtorek – piątek: 8.30 – 15.30 
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http://kaif.pl/index.php/informator/urzedy-wojewodzkie-urzad-do-spraw-cudzoziemcow
http://www.udsc.gov.pl/


Delegatura Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie 

Adres : ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka, pokój Nr 46 B, parter 

tel. 029 760-55-70, pon.: 9.00 – 15.30, wtorek – piątek: 8.00 – 15.30 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

Sekretariat: pok. 0151 

tel.:  71 340 66 55,  71 340 67 02, fax.:  71 340 66 85 

www.duw.pl 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin 

tel. 81-74-24-308, fax. 81-74-24-309 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

tel. 81-74-24-426, fax. 81-74-24-432 

www.lublin.uw.gov.pl 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

Ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

Pokoje 41, 46, 47, 49, 50, 51, 51A, 51B 

tel. (0-17)  867-10-46, 867-10-47, 867-10-49, 867-10-50, 867-10-51, 867-10-55, 867-10-68 

Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie 

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno 

Pokój 5 tel. (0-13) 43-72-857 tel. (13) 43-72-870, 43-72-800 (centrala) 

Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu 

ul. Mickiewicza 10, 37-700 Przemyśl 

Pokój 1 tel. (0-16) 678-20-35 , (16) 678-26-80, 678-50-51 (centrala) 

Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu 

Ul.1Maja 4a, 39 – 400 Tarnobrzeg 

Pokój 706 

tel. (0-15) 822-15-95, wew. 366.Tel. (15) 822-61-34, 822-15-95 (centrala) 
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http://www.duw.pl/
http://www.lublin.uw.gov.pl/


WOJEWÓDZTWO ŚWIETOKRZYSKIE 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

sekretariat: pok. 509, bud. C2 

tel.: +48 (41) 342 12 37, fax: +48 (41) 342 14 33, 342 14 66 

www.kielce.uw.gov.pl 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 

Wydział Spraw Obywatelskich Cudzoziemców 

Kraków, ul. Przy Rondzie 6 (parter, sala obsługi cudzoziemców) 

tel. 12 39 21 804, fax. 12 42 23 019 

Informacja w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców: 12 39 21 804 

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 

Ul. Jagiellońska 25, tel. (32) 207-77-77 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: 

Sekretariat Wydziału – pokój 327 

tel. (32) 20 77 326; (32) 20 77 328, (32) 20 77 299, (32) 20 77 400 

fax. (32) 20 77 327 

pn.-pt. 7:30-15:30 

czwartek 7:30-18:00 

www.katowice.uw.gov.pl 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

Opolskie Urząd Wojewódzki 

Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, III piętro, pok. 324, 324B,325,327 

Oddział ds. Cudzoziemców i Obywatelstwa: 

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek 7.45 – 16.30 

wtorek – piątek 7.45 – 15.00 

www.wso.opole.uw.gov.pl 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 
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http://www.kielce.uw.gov.pl/
http://www.katowice.uw.gov.pl/
http://www.wso.opole.uw.gov.pl/


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  

pl. Wolności 17, p.16 

61-739 Poznań 

tel.: 61 854 17 21, fax.: 61 854 18 43 

www.poznan.uw.gov.pl 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

Oddział Cudzoziemców, parter, pok.33. 

tel. (095) 7 115 709, (095) 7 115 554 

www.luw.pl 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE  

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz 

tel. (52) 349-79-13, fax. (52) 349-72-94 

www.bydgoszcz.uw.gov.pl 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

tel. (0-58) 301 15 33, (0-58) 3077334, pok. 99D  I p. 

www.uw.gda.pl 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin 

Tel., fax.: +48 91 43 03 500 

Składanie wniosków dotyczących spraw Cudzoziemców odbywa się  w pokoju nr 91 (Biuro 

paszportowe). 

PRZEDŁUŻENIE WIZY: Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek 

w godzinach od 8.00 do 16.30, pokój nr 91( Biuro paszportowe) 

tel. 091 430 37 68, fax. 091 422 57 
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http://www.poznan.uw.gov.pl/
http://www.luw.pl/
http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/
http://www.uw.gda.pl/


Udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP: Od wtorku do 

piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.30, pokój nr 

91( Biuro paszportowe) 

tel. 091 430 37 28, fax. 091 422 57 12 

www.szczecin.uw.gov.pl 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

Urząd Wojewódzki w Olsztynie 

10-575 Olsztyn, Al. Marszałka  J. Piłsudskiego 7/9 

Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie informuje, że stanowiska ds. 

cudzoziemców zapewniają obsługę  klientów w godzinach:  

Poniedziałki od 10.00 do 18.00; 

Wtorki-piątki od 10.00 do 15.00 

Tel. centrala-(89)-52 32 200 

www.uw.olsztyn.pl 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 

Ul. Mickiewicza 3, 15-213, Białystok 

Oddział do Spraw Cudzoziemców i Rejestracji Zaproszeń Wydziału Spraw Obywatelskich i 

Cudzoziemców przeniesiony został na II kondygnację. Klienci przyjmowani są w pokoju 103. 

tel. 0-85 743-94-32, 0-85 7439251, fax 0-85 743-94-44 

www.bialystok.uw.gov.pl 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 

ul. Piotrkowska 104, 90-926 .Tel. +48 (42) 664-10-01 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Infolinia: 0 801 456-457 

Wnioski należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w Oddziale Cudzoziemców, ul. Piotrkowska 103, I piętro, 

pokój 11-12 w godzinach: 

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-15:45, 

Wtorek: 10.00-17:45. 

Pokój 11, 12 – przyjmowanie wniosków, 

pokój 17 – udzielanie informacji, wydawanie wniosków i dokumentów (zaproszenia, karty 

pobytu, decyzje), dostarczanie brakujących dokumentów, 
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http://www.szczecin.uw.gov.pl/
http://www.uw.olsztyn.pl/
http://www.bialystok.uw.gov.pl/
http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=129&id=9%23start


pokój 18 – informacja na temat prowadzonych postępowań administracyjnych. 

Kontakt telefoniczny: 

(042) 664-17-22 – informacja 

(042) 664-17-50 – pokój przyjęć 

(042) 664-17-51 – pokój przyjęć 

(042)6641711 – informacja na temat prowadzonych postępowań administracyjnych 

(042)6641781- informacja na temat prowadzonych postępowań administracyjnych 

Fax. (042) 664-17-56 

www.uw.lodz.pl 

 

SKRÓTY UŻYWANE W POLSCE -СОКРАЩЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛЬШЕ 
RP – Rzeczpospolita 

PL – Polska / Польша (межд. сокр.) 

PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności/ Всеобщая Ел. Система 

идентификации населения (личный номер каждого человека) 

MSZ / МИД 

MSWiA / МВДел и Администрации 

NIP -  Numer Identyfikacji Podatkowej / личный идентификационный номер 

налогоплатильщика 

REGON - akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej, numer statystyczny podmiotu 

gospodarczego w powyższym rejestrze / идентификационный номер предприятий и 

организаций 

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy/ государственный реестр юридических лиц 

OC -odpowiedzialność cywilna, obowiązkowe ubezpieczenie /Страхование  гражданской 

ответственности 

AC - ubezpieczenie autocasco /Страхование autocasco 

USC -Urząd Stanu Cywilnego /ЗАГС 

UDSC - Urząd do Spraw Cudzoziemców Управление по делам иностранцев 

ZUS -Zakład Ubezpieczeń Społecznych /Управление по социальному страхованию 

NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia /Национальный Здравоохранительный фонд 

GOPS - Gminny Ośrodek Pomocy /Центр социальной помощи в гмине (адм. ед.) 

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy /Центр социальной помощи в городе 
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OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej Центр социальной помощи 

PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/ Центр социальной помощи в повиате (адм. 

eд.) 

UM - Urząd Miejski/ городское управление 

UW - Urząd Wojewódzki/ воеводское управление 

WUP - Wojewódzki Urząd Pracy/ воеводское управление по трудоустройству 

NSA - Naczelny Sąd Administracyjny /Верховный административный суд 

ZOZ - Zakład Opieki Zdrowotnej /учреждение медицинского обслуживания 

BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy / безопасность и гигиена работы 

VAT  - Value Added Tax, Podatek od wartości dodanej/ Нало́г на доба́вленную сто́имость 

(НДС 

 

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE- ВЭБ-СТРАНИЦЫ 

НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Oficjalna strona Prezydenta RP   www.prezydent.pl 

Oficjalna strona MSZ   www.msz.gov.pl 

Na stronie MSZ internetowej są podane dane teleadresowe wszystkich placówek 

dyplomatycznych Polski oraz przedstawicielstwa innych krajów na terenie Rzeczpospolitej./ 

На вэб-странице польского МИДа можно найти все ареса и телефоны Польских 

посольств, а также, посольств других стран в Польше.  

Oficjalna strona MSW  www.msw.gov.pl 

 Urzędy gmin   www.gminy.pl 

Urzędy pracy   http://www.urzedy-pracy.dic.pl/ 

Oficjalna strona  ZUS     www.zus.pl 

Oficjalna strona  NFZ      www.nfz.gov.pl 

 

 

ŚWIĘTA I DNI WOLNE OD PRACY-ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ 
 

Dni wolne od pracy to: 

1 stycznia - Nowy Rok, 

6 stycznia - Święto Trzech Króli, 

Pierwszy dzień Wielkiej Nocy (Święto ruchome), 
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Poniedziałek Wielkanocny (Święto ruchome), 

1 maja - Międzynarodowe  Święto Pracy, 

3 maja - Święto Narodowe  Trzeciego Maja, 

 Pierwszy dzień Zielonych Świątek (Święto ruchome),  

 Boże Ciało (Święto ruchome) ,  

 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 

 1 listopada - Wszystkich Świętych,  

 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 

 25 grudnia - Boże Narodzenie,  

 26 grudnia - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Uwaga!  W tych dniach wszystkie instytucje, urzędy, duże supermarkety , sklepy  oraz 

punkty obsługi  klienta są zamknięte. Wyjątkiem są małe sklepiki na osiedlach lub stacjach 

benzynowych, które mogą być czynne, jeżeli o tym zdecydują właściciele. Transport miejski 

kursuje według świątecznego rozkładu jazdy (czyli rzadziej)./ Внимание! В эти 

праздничные дни все организации, управления, большие супермаркеты и магазины, а 

также, пункты обслуживания клиентов (типа парикмахерская, аптека и тд.) закрыты. 

Исключением являются маленькие микрорайонние магазинчики или магазинчики при 

бензоколонках, которые  могут быть открыты . 

 

 

W SYTUACJACH ALARMOWYCH- В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 
Z telefonu stacjonarnego można dzwonić/ можно позвонить со стационарного тел.: 

 

• 999: Pogotowie/ Скорая помощь 
 
• 998: Straż Pożarna/ Пожарная помощь 
 
• 997: Policja/ Полиция 
 
• 994: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne/Помощь водно- канализационной 

службы 
 
• 993: Pogotowie Ciepłownicze/  Помощь службы обслуживания систем 

отопления 
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• 992: Pogotowie Gazowe/  Помощь службы газо-снабжения 
 
• 991: Pogotowie Energetyczne/  Помощь энергетической службы 
 
• 988: Telefon Zaufania/ Телефон доверия 
 
• 986: Straż miejska/ Городской патруль 
 
• 981: Pomoc drogowa/ Дорожная помощь 
 
 

Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wybrać jeszcze dodatkowo numer kierunkowy 

miasta, na przykład: 22 – 997 - aby połączyć się z posterunkiem policji w Warszawie. W 

budkach telefonicznych nie są pobierane opłaty za połączenia z telefonami alarmowymi.  

 

 

Istnieje także ogólny numer alarmowy: 112, pod który można dzwonić bez podawania 

numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej 

służby ratunkowej. Niemniej w sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać 

bezpośrednio numer odpowiedniej jednostki. 

Если Вы хотите звонить с сотового телефона,  перед  номером нужной службы следует 

набрать телефонный код города, например 22-997 если хотите позвонить в полицию в 

Варшаве. Если Вы звоните из телефонной будки, звонок является бесплатным. Есть 

возможность позвонить на общий  номер для чрезвычайных ситуаций :112, без тел. 

кода службы.  Оператор сам переключит Вас на нужной номер. Но в ситуациях 

чрезвычайных лучше звонить прямо. 

 

 

  

 

PRZYDATNE KONTAKTY ORGANIZACJI –ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕЕСА 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

FUNDACJA “MultiOCALENIE”  

Fundacja zajmuje poradnictwem dla cudzoziemców/ Фонд помогает иностранцам 

Adres: 00-364 Warszawa 

ul. Wilcza 35/41 lok 29 
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Telefon  +48 22 635 08 98 

Adres e-mail: info@multiocalenie.org.pl 

Strona www: http://www.multiocalenie.org.pl 

 

STOWARZYSZENIE  ,,WSPÓLNOTA POLSKA,, 

Ul. Krakowskie Przedmieście 64 

00-322 Warszawa 

tel. centrali: (+48 22) 556 90 00 

 

FUNDACJA ,, POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE,, 

00-467 Warszawa, ul. Jazdów 10A 

tel.: +48-22-628-55-57, +48-22-622-07-77 

 

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 

Aleja Solidarności 77  

00 - 090 Warszawa   

http://www.brpo.gov.pl 

Infolinia Obywatelska/ Телефон гражданского доверия: 800 676 676 

 

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW  

Plac Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa 

tel. +48 22 55 60 800; e-mail uokik@uokik.gov.pl  

Żeby sprawdzić czy firma pracodawcy rzeczywiście  istnieje, można sprawdzić  w bazie/ 

можно проверить действительно ли зарегистрирована фирма работодателя в базе : 

REGON (www.stat.gov.pl/regon) lub KRS (www.krs-online.com.pl) 

 

Państwowa Inspekcja Pracy – poradnictwo z prawa pracy Госинспекция по правам 

трудоустройства    www.pip.gov.pl 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej      www.mpips.gov.pl 

Urząd do Spraw Cudzoziemców                     www.udsc.gov.pl 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego   www.nauka.gov.pl 

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej  www.buwiwm.edu.pl 
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CERKWIE I MECZETY-ЦЕРКВИ И МЕЧЕТИ 

 

Ze względu na to, że część osób polskiego pochodzenia obecnie wyznaje prawosławie, 

podajemy adresy czynnych cerkwi w największych miastach Polski. Dla studentów wyznania 

muzułmańskiego są również adresy meczetów./ Так как часть лиц с польским 

происхождением является православными, предлагаем адреса церквей в Польше. Для 

мусульман адреса мечетей. 

CERKWIE: 

WARSZAWA 

Prawosławna Katedra Metropolitalna Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny – 

świątynia prawosławna . Al. “Solidarności” 52. 

Cerkiew św. Jana Klimaka – świątynia prawosławna. Ul. Wolska 140. 

Cerkiew Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy – kaplica Prawosławnego 

Seminarium Duchownego w Warszawie ,ul. Paryska 27. 

Cerkiew św. Trójcy – kaplica prawosławna , ul. Podwale 5. 

Cerkiew św. Michała Archanioła – kaplica prawosławna, al. “Solidarności” 52. 

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Warszawie – konkatedra greckokatolicka ul. 

Miodowa 16. 

LUBLIN 

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny mieści się przy Alei Warszawskiej. 

Cerkiew pw. Św. Niewiast Niosących Wonności na cmentarzu przy ul. Lipowej. 

Cerkiew katedralna pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego – cerkiew parafialna w 

dekanacie Lublin. 

POZNAŃ 

Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja, ul. Marcelińska 20. 

ŁÓDŹ 

Cerkiew św. Aleksego (obecnie rzymskokatolicki kościół garnizonowy pw. św. Jerzego), ul. 

Jerzego 9. 

Cerkiew św. Olgi , Ul. Piramowicza 12. 

Sobór św. Aleksandra Newskiego , ul. Kilińskiego 56. 

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny , ul. Telefoniczna 4. 

KRAKÓW 

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego , ul. Wiślna 11. 
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Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, w kamienicy Jordanowskiej przy 

ul. Szpitalnej 24. 

WROCLAW 

Cerkiew św. Cyryla i Metodego, Ul. Św. Jadwigi 14. 

MECZETY: 

WARSZAWA. Meczet w Warszawie nie jest typowym muzułmańskim domem modlitwy, 

lecz adaptowaną w 1993 roku willą. W jej pomieszczeniach mieszczą się również siedziby 

islamskich instytucji kulturalnych oraz biura Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w 

Warszawie. Meczet nie posiada minaretu. Ul. Wiertnicza 103. Drugi, nowy jest przy ul 

Niskiej 25/43. 

POZNAŃ. Meczet – ośrodek islamu z meczetem, zlokalizowany przy ul. Biedrzyckiego 13 

(Górczyn). Pod tym adresem mieści się także Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w 

Polsce, założone w latach 80. XX w. i Centrum Kulturalno Oświatowe. 

GDAŃSK. Meczet – jest jedynym posiadającym minaret. Meczet znajduje się w dzielnicy VII 

Dwór przy ulicy Abrahama 17a. 

Meczet w KRUSZYNIANACH – drewniany meczet tatarski znajdujący się we wsi 

Kruszyniany. 

Czwarty czynny meczet znajduje się we wsi Bohoniki. 

 

WARTO ZOBACZYĆ-СЛЕДУЕТ УВИДЕТЬ 
 

WE WROCLAWIU 

 

Panorama Racławicka 

Oddział Muzeum Narodowego, Nul. Purkyniego 11. Panorama Racławicka we Wrocławiu 

to ogromne malowidło, o wymiarach 15 x 114 m i to pierwsze i jedyne zachowane do dziś 

polskie dzieło tego rodzaju. 

Muzeum Narodowe, Plac Powstańców Warszawy 5 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu istnieje od 1948 roku. W muzeum znajduje się jedno z 

najcenniejszych w Polsce i Europie kolekcji sztuki średniowiecznej.W jego zbiorach znajdują 

się również kolekcja sztuki polskiej XVII-XIX wieku oraz kolekcja polskiej sztuki 

współczesnej – jedna z najbogatszych i najcenniejszych w kraju, liczy ponad 20 tysięcy 

eksponatów. 
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Muzeum Miejskie Wrocławia Sukiennice 14/15 

Wirtualny Spacer po Ratuszu: www.mmw.pl/vr/ratuszvr.html 

Wrocławska fontanna 

przy Hali Stulecia , ul. Wystawowa 1. 

Fontanna oferuje multimedialne widowisko. Woda wystrzeliwana jest na wysokość ok. 40 

metrów. Na ekranie wodnym o powierzchni ponad 700 m 2 będzie można oglądać artystyczne 

animacje wzbogacone dźwiękami wody i muzyki. 

Park Szczytnicki z Ogrodem Japońskim 

Ogród Japoński, położony w Parku Szczytnickim w rejonie Hali Ludowej przy 

ul. Mickiewicza, jest jednym z niewielu śladów po Wystawie Światowej z 1913 roku. 

Przygotowany i urządzony przez największego wówczas japonistę – entuzjastę, hrabiego 

Fritza von Hochberga, przy udziale japońskiego ogrodnika Mankichi Arai. Atrakcją jest część 

południowa ogrodu nawiązująca do japońskich ogrodów przydomowych, z domkiem – 

pawilonem typu Sukija oraz strzyżonymi żywopłotami i fragmentem ogrodu kamienno – 

trawiastego. 

BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej , ul. Wita Stwosza 32. 

BWA Wrocław istnieje od roku 1962. Jest największym zespołem galerii Wrocławia. 

Dysponuje trzema niezależnymi obiektami o wyspecjalizowanych profilach programowych. 

Prezentuje współczesną sztukę polską i europejską, prowadzi również działania edukacyjne, 

dokumentacyjne i promocyjne oraz realizuje wystawy w innych galeriach w kraju i za 

granicą. 

 

W LUBLINIE 

Zamek Lubelski – Muzeum Lubelskie 

ul.Zamkowa 9  

www.zamek-lublin.pl 

Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Radziszewskiego 11 

Państwowe Muzeum na Majdanku , Droga Męczenników Majdanka 67 

Muzeum Aptekarstwa , Grodzka 5a 

Muzeum Lubelskie w Lublinie, Zamkowa 9 

Galeria “Przy Bramie” Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych ,ul. Grodzka 34 

Brama Krakowska – Muzeum Historii Miasta Lublina , Plac Łokietka 3 

Kaplica Trójcy Św., Zamkowa 9 

Pałac Czartoryskich 
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Obecnie w Pałacu Czartoryskich znajduje się siedziba Lubelskiego Towarzystwa Naukowego 

oraz Instytutu Europy Środkowo- Wschodniej. 

Ratusz – Urząd Miasta Lublin (dawny kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej), Plac Łokietka 

1 

Nowy Ratusz – siedziba Urzędu Miasta powstał w miejscu zniszczonego pożarem kościoła 

pw. Matki Bożej Szkaplerznej i klasztoru karmelitów bosych. 

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej i klasztor karmelitów bosych został wybudowany w 

latach 1610-1619, według projektu architektów Jakuba Balina i Jakuba Tremanzela w stylu 

renesansu lubelskiego. Bryła świątyni była trójnawowa, z węższym skierowanym na północ 

prezbiterium, do którego przylegały: chór zakonny, skarbiec i refektarz. 

 

W ŁODZI 

Archikatedra pw. św. Stanisława Kostki 

ul. Piotrkowska 273 .Wyniosła świątynia stojąca w obrębie dawnego Rynku Fabrycznego, 

obecnie placu Jana Pawła II, to najważniejszy ośrodek życia religijnego łódzkich katolików. 

Centralne Muzeum Włókiennictwa i Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej 

ul. Piotrkowska 282. Centralne Muzeum Włókiennictwa jest najstarszym i największym 

muzeum w tej części Europy. Zbiory muzeum obejmują wszystko, co pozostaje w związku z 

włókienniczym procesem produkcyjnym – od surowca, przez techniki i technologie 

włókiennicze do produktów włókienniczych o różnym stopniu i technice przetworzenia. 

Cerkiew pw. św. Aleksandra Newskiego 

ul. Kilińskiego 54. Jest najstarszą i najładniejszą łódzką cerkwią katedralną. Znajduje się w 

pobliżu dworca Fabrycznego. Cerkiew p. w. Św. Aleksandra Newskiego powstała w 1884 

roku. Bogate wnętrze posiada piękny ikonostas oraz stare ikony i metalowe sztandary 

procesyjne. 

Pałac Izraela Poznańskiego 

ul. Ogrodowa 15. Ta budowla tpozostaje chyba najbardziej znanym pałacem Łodzi. 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych Gdańska 13 

Muzeum Sztuki Więckowskiego 36 

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, ul. Pomorska 16 

Muzeum Historii Miasta Łodzi Ogrodowa 15 

Muzeum Miasta Łodzi utworzone zostało w 1975 roku, a jego siedzibą jest obiekt zabytkowy 

tzw. Pałac Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15. 
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 W KRAKOWIE 

Zamek Królewski na Wawelu 

Ekspozycje w Zamku Królewskim: 

Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Prywatne Apartamenty Królewskie, Groby Królewskie, 

Skarbiec Koronny i Zbrojownia, Dzwon Zygmunt, Sztuka Wschodu, Muzeum Katedralne, 

Wawel Zaginiony 

Wieża Mariacka 

zwana również Wieżą Straży, Budzielną, Alarmową lub Hejnalicą – jest jedyną na świecie, z 

której od przeszło sześciuset lat przez całą dobę co godzina trębacz gra hejnał na cztery strony 

świata. Można wspiąć się po 239 schodkach na wysokość 54 metrów. Trębacz mariacki 

potrzebuje na to dwie i pół minuty. 

Fortyfikacje: 

BRAMA FLORIAŃSKA 

ARSENAŁ MIEJSKI 

BASZTA PASAMONIKÓW 

BASZTA STOLARSKA 

BASZTA CIESIELSKA 

TWIERDZA KRAKÓW 

 

Zabytki Kazimierza 

Krakowskie kopce 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35 

Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1 

Zamek Królewski na Wawelu, Wawel 5 

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jagiellońska 15 

Muzeum Regionalne “Rydlówka”, Tetmajera 28 

 

W WARSZAWIE 

Muzeum Powstania Warszawskiego 

www.1944.pl 

Muzeum Powstania Warszawskiego jest wyrazem hołdu warszawiaków wobec tych, którzy 

walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę. Mieści się w dawnej elektrowni tramwajowej, 

zabytku architektury przemysłowej z początku XX w. u zbiegu ulic Przyokopowej i 

Grzybowskiej na Woli. 
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http://www.wawel.krakow.pl/pl/index.php?op=42
http://www.wawel.krakow.pl/pl/index.php?op=43
http://www.wawel.krakow.pl/pl/index.php?op=44
http://www.wawel.krakow.pl/pl/index.php?op=45
http://www.wawel.krakow.pl/pl/index.php?op=46
http://www.wawel.krakow.pl/pl/index.php?op=46
http://www.wawel.krakow.pl/pl/index.php?op=46
http://www.krakow.pl/turystyka/fortyfikacje.php?id=fortyfikacje/brama.html
http://www.krakow.pl/turystyka/fortyfikacje.php?id=fortyfikacje/arsenal.html
http://www.krakow.pl/turystyka/fortyfikacje.php?id=fortyfikacje/basztap.html
http://www.krakow.pl/turystyka/fortyfikacje.php?id=fortyfikacje/basztas.html
http://www.krakow.pl/turystyka/fortyfikacje.php?id=fortyfikacje/basztac.html
http://mapa.targeo.pl/Muzeum%20Powstania%20Warszawskiego,19,20.98109,52.23234
http://www.1944.pl/


Ul. Grzybowska 79 

ZAMEK KRÓLEWSKI 

Dawna rezydencja królów Polski i siedziba Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Okres 

rozkwitu Zamek przeżył w epoce klasycyzmu (XVIII w.) w czasach panowania Stanisława 

Augusta Poniatowskiego. Zniszczony w czasie II wojny światowej przez Nazistów został 

odbudowany staraniem całego narodu. Muzeum wyposażono m.in. w uratowane z Zamku 

dzieła sztuki i elementy dawnego wyposażenia oraz obrazy Rembrandta. 

Adres: pl. Zamkowy 4 

www.zamek-krolewski.pl 

Muzeum Łazienki Królewskie 

Muzeum Łazienki Królewskie, Zespół Pałacowo-Ogrodowy obejmuje park (76 ha przyrody w 

centrum miasta) oraz liczne obiekty zabytkowe. Park powstał po przekształceniu dawnego 

dziko rosnącego lasu, gdzie „przetrzymywano” w naturalnych warunkach zwierzynę. 

Adres: ul. Agrykoli 1 

www.lazienki-krolewskie.pl 

Salonik Chopinów – Oddział Muzeum Fryderyka Chopina 

ul. Krakowskie Przedmieście 5 (budynek ASP) 

www.nifc.pl 

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 

Muzeum mieści się w jedenastu odbudowanych po wojnie staromiejskich kamienicach: ośmiu 

od strony Rynku Starego Miasta i trzech przy ulicy Nowomiejskiej. Obejmuje również trzy 

zabytkowe dziedzińce. W swoich zbiorach posiada m.in.: eksponaty archeologiczne, 

malarstwo, grafikę, ikonografię, rzeźby, rzemiosło artystyczne, numizmatykę, plany i rysunki. 

Adres: Rynek Starego Miasta 28/42 

www.mhw.pl 

Zamek Ujazdowski 

Jazdów to jedno z najstarszych miejsc w Warszawie. Znajdował się tutaj historyczny gród, 

skąd książę mazowiecki przeniósł dwór na Stare Miasto. Obecnie w Zamku swoją siedzibę 

ma Centrum Sztuki Współczesnej. 

Ul. Jazdów 2 

Pałac na Wyspie 

Pałac, usytuowany na sztucznej wyspie, był letnią rezydencją króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. W lecie odbywały się tutaj słynne obiady czwartkowe. 

Ul. Agrykoli 1 
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http://www.zamek-krolewski.pl/
http://www.lazienki-krolewskie.pl/
http://www.nifc.pl/
http://www.mhw.pl/


Pałac w Wilanowie 

Jeden z najważniejszych zabytków polskiej kultury narodowej – rezydencja Jana III 

Sobieskiego. Dzięki staraniom późniejszych właścicieli Wilanowa – Potockich – w 1805 roku 

otwarte zostało tu jedno z pierwszych muzeów w Polsce. 

Ulica Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

Bazylika Mniejsza pw. Świętego Krzyża 

Ulica Krakowskie Przedmieście 3 

www.swkrzyz.pl 

Cmentarz Powązkowski 

Cmentarz jest najbardziej znaną zabytkową nekropolią. Cały teren cmentarza objęty jest ścisłą 

ochroną konserwatorską. Spoczywa tu wielu wybitnych Polaków. Na cmentarzu również jest 

cześć kaukaska, gdzie są pochowane przedstawiciele narodów kaukaskich, którzy rozkazem 

Marszałka Piłsudskiego zostali przyjęte na służbę do Wojska Polskiego i pełnili służbę na 

ziemi polskiej. 

Ulica Powązkowska 14 

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 

Jeden z najstarszych salonów wystawowych i największa galeria sztuki współczesnej w 

Polsce. 

pl. Małachowskiego 3 

www.zacheta.art.pl 

Będąc w Warszawie na pewno odwiedźcie piękne warszawskie pomniki, polecamy : 

Kolumnę Zygmunta III Wazy (na placu Zamkowym), Pomnik Syrenki (na Rynku Starego 

miasta), Pomnik Fryderyka Chopina (w Łazienkach Królewskich), Grób Nieznanego 

Żołnierza na placu Piłsudskiego, Pomnik Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich , 

Pomnik Małego Powstańca na ulicy Podwale (przy Barbakanie) i wiele innych. 

Więcej informacji na stronie www.warsawtour.pl 

 

 ПОЛЬША - ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Польша (официальное название— Rzeczpospolita Polska) демократическое 

государство в Европе, граничит с Германией, Чехией, Словакией, Украиной, 

Белоруссией, Литвой и Россией, а также с Данией и Швецией посредством 

Балтийского моря. 
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http://www.swkrzyz.pl/
http://www.zacheta.art.pl/
http://www.warsawtour.pl/


Герб Польши — официальный государственный символ Республики 

Польша. Изображение представляет собой белого орла с золотыми когтями и 

клювом, в золотой короне, на красном фоне. 

Гимн Польши — композиция „Mazurek Dąbrowskiego“ («Мазурка 

Домбровского» или «Марш Домбровского»), написанная Юзефом Выбицким 

(Józef Wybicki) в 1797 году. 

Национальный флаг Польши состоит из двух равновеликих 

горизонтальных полос, верхняя полоса — белая, нижняя красная. 

Территория страны охватывает площадь свыше 312 тыс. км. и занимает 

по этому показателю 69 место в мире и девятое в Европе. Численность 

населения Польши превышает 38,5 млн. граждан. 

Столица Польши – город Варшава, является самым крупным городом 

страны с населением около 2 млн. человек. 

Государственный язык страны – польский. 

Польша является членом Европейского Союза с 1 мая 2004 года, а также 

входит в зону Шенгенского соглашения (с 21 декабря 2007 года). 

Современная Польша является демократической республикой с 

двухпалатным парламентом, а система управления базируется на разделении 

власти на три ветки: законодательную, исполнительную и судебную. 

Двухпалатный парламент состоит из Сейма (460 депутатов) и Сената (100 

сенаторов), которых избирают общими выборами на четырехлетний срок.  

Исполнительная власть в свою очередь подчиняется Президенту 

(избирается на пять лет) и совету Министров. Функцию судебной власти 

исполняют суды и трибуналы. 

Также, начиная с 1999 года, в стране введен новый территориальный 

раздел государства на гмины, повиаты и  воеводства с двоевластием 

правительственных и самоуправленческих органов. 

В Польше всего 10 городов с населением свыше 300 тыс. чел.: 

- Варшава (Warszawa), Лодзь (Łódź),  Краков (Kraków), Вроцлав 

(Wrocław),  Познань (Poznań), Гданськ (Gdańsk), Шчецин (Szczecin), Люблин 

(Lublin), Катовице (Katowice). 

Литературным и официальным государственным языком в Польше 

является польский язык, истоки зарождения которого уходят к Х веку. 
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В Польше известны легенды, которые тесно переплетаются с историей 

Польши -Легенда о Варсе и Саве, Легенда о короле Попеле и мышах, Легенда о 

Пясте Колодзее, Легенда о Вавельском драконе, Легенда о Варшавской Русалке, 

Легенда о Хейнале Мариацком- мелодии, которую играет трубач каждый час с 

башни Мариацкого костела св. Девы Марии в Кракове. 

Известные  на весь мир поляки : Мария Склодовская-Кюри (Maria Salomea Skłodowska-

Curie) – физик, химик, двукратный лауреат Нобелевской премии, Генрик Сенкевич 

(Henryk Sienkiewicz, 1846-1915 г.г.) – нобелевский лауреат, один из самых известных и 

читаемых польских писателей второй половины XIX – начала XX веков, Боле́слав Прус 

(польск. Bolesław Prus, настоящее имя и фамилия Александр Гловацкий)- польский 

писатель, Фредерик Франсуа Шопен – композитор, пианист, Лех Вале́нса (польск. Lech 

Wałęsa)— польский политический деятель, активист и защитник прав человека, 

прежний руководитель независимого профсоюза «Солидарность», Кши́штоф 

Пендере́цкий (польск. Krzysztof Penderecki) — современный польский композитор и 

дирижёр, Блаженный Иоа́нн Па́вел II (лат. Ioannes Paulus PP. II, польск. Jan Paweł II, до 

интронизации — Ка́роль Ю́зеф Войты́ла — папа римский, предстоятель Римско-

католической церкви с 16 октября 1978 по 2 апреля 2005 года. Беатифицирован 1 мая 

2011 года папой римским Бенедиктом XVI и много-много других. 

 В Польше официальной валютой является - злотый (złoty). 1 злотый= 100 грошей. Курс 

злотого в среднем составляет на 08.2016 года: 

1EUR 4,27, 1USD 3,79, 1CHF 3,92, 1GBP 4,91. (kurs NBP) 
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