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Wiza w celu poszukiwania miejsca nauki zawodu 

 

1. Informacje ogólne 

 

Wniosek wizowy może zostać przyjęty tylko wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 

Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale wraz z dwiema kopiami. Dokumenty 

w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki. 

 

Proszę pamiętać, że w celu złożenia wniosku należy stawić się w Ambasadzie osobiście. 

Przesłanie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami drogą pocztową nie jest możliwe. 

 

Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie 

wydają wiz i nie udzielają też informacji na temat składania wniosków wizowych. Właściwość 

Działu Wizowego Ambasady Niemiec w Warszawie w sprawach wizowych obejmuje całą 

Polskę. 

 

Wiza ta umożliwia zainteresowanym osobom z państw trzecich poniżej 25. roku życia, które 

mogą udokumentować znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 i posiadają 

świadectwo zdania egzaminu maturalnego, przyjazd do Niemiec na okres maksymalnie 

6 miesięcy w celu znalezienia na miejscu odpowiedniego miejsca nauki zawodu oraz podjęcia 

nauki. 

 

Informacje ogólne na temat migracji pracowników wykwalifikowanych znajdują się na 

specjalnym portalu informacyjnym www.make-it-in-germany.com. 

 

2. Opłaty 

 

Za rozpatrzenie wniosku o wizę w celu poszukiwania miejsca nauki zawodu po ukończeniu 

studiów wyższych pobierana jest opłata w wysokości 75 euro. Opłatę należy uiścić w złotych 

przy składaniu wniosku. Jest to opłata manipulacyjna. W przypadku odmowy udzielenia wizy 

lub wycofania wniosku o wizę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty. 

 

3. Procedura 

 

Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły 6 tygodni. O otrzymanej decyzji Ambasada zawiadamia 

niezwłocznie wnioskodawcę. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu, stanowczo 

prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ opóźniają one 

rozpatrywanie wniosków wizowych. 

 

Jeśli w okresie ważności wizy podpiszą Państwo w Niemczech umowę o naukę zawodu, mogą 

Państwo złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt i pozwolenie na pracę bezpośrednio we 

właściwym miejscowo urzędzie ds. cudzoziemców. Do przeprowadzenia procedury wizowej 

wyjazd z Niemiec nie jest już wówczas konieczny. 

https://www.make-it-in-germany.com/de/
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4. Wymagane dokumenty 

 

   2 dokładnie wypełnione w języku niemieckim i własnoręcznie podpisane wnioski 

(formularze można znaleźć tutaj) 

 

  2 aktualne zdjęcia biometryczne (zdjęcia wzorcowe) 

 

   paszport o odpowiednio długim terminie ważności (co najmniej 6 miesięcy po upływie 

ważności pozwolenia na pobyt), wydany w ciągu ostatnich 10 lat 

 

  zezwolenie na pobyt w Polsce, ważne od co najmniej 3 miesięcy 

 

   życiorys w formie tabeli zawierający informacje na temat przebiegu kariery zawodowej 

wraz z udokumentowanym wymaganym uprawnieniem do podjęcia studiów w 

Niemczech (świadectwo ukończenia szkoły wraz z odpowiednim tłumaczeniem) oraz 

ewentualnie potwierdzenie uprawnienia do podjęcia studiów w Niemczech przez 

Centralną Instytucję ds. Kształcenia Zagranicznego (ZAB) przy Stałej Konferencji 

Kultury, Nauki i Oświaty Landów (KMK) Republiki Federalnej Niemiec 

 

Udokumentowane uprawnienie do podjęcia studiów jest warunkiem zasadniczym do 

wystąpienia z wnioskiem o wizę w celu poszukiwania miejsca nauki zawodu. Posiadane 

uprawnienie można zweryfikować na niżej podanej stronie internetowej: 

http://anabin.kmk.org.  

Proszę mieć na uwadze, że ew. może zaistnieć konieczność przeprowadzenia procedury 

w celu uznania świadectwa. 

 

   list motywacyjny zawierający informacje o planowanym poszukiwaniu miejsca nauki 

zawodu (branża, region, planowane miejsce pobytu / zamieszkania etc.) w języku 

niemieckim lub angielskim 

 

   zaświadczenia o dalszych przygotowaniach związanych z poszukiwaniem miejsca 

nauki zawodu, jeśli są już dostępne (np. zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne) 

 

   Dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów pobytu. Może on mieć formę 

formalnego oświadczenia na piśmie osoby trzeciej – w myśl §§ 66-68 Ustawy o pobycie, 

pracy zarobkowej i integracji cudzoziemców na terytorium federalnym – o 

zobowiązaniu się do pokrycia kosztów („Verpflichtungserklärung”). Urzędy ds. 

cudzoziemców i urzędy meldunkowe w Niemczech dysponują odpowiednimi 

formularzami. Alternatywnie można dokonać również wpłaty na konto w niemieckim 

banku w formie zablokowanego rachunku bankowego w wysokości co najmniej 

5682 euro z miesięczną dostępną kwotą maksymalną, która wynosi 947 euro. 

 

Dalsze informacje na temat założenia zablokowanego rachunku bankowego w 

Niemczech można znaleźć na naszej stronie internetowej pod hasłem: „Eröffnung eines 

Sperrkontos in Deutschland” (po niemiecku). Wymienione tam banki w chwili obecnej 

zdają się jednak nie oferować zablokowanych rachunków bankowych dla osób 

szukających pracy i miejsca nauki zawodu. 

https://polen.diplo.de/blob/483250/d317e8941e42d93fea294b3d12b05180/visaantrag-de-en-data.pdf
https://polen.diplo.de/blob/485476/ee9cda2ff69f082f839e8ec1e6b8f0d7/foto-de-data.pdf
https://anabin.kmk.org/
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   dowód ubezpieczenia na wypadek choroby w Niemczech (minimalna kwota 

ubezpieczenia: 30 000 euro) 

 

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów. 

 


