stan: styczeń 2021 r.
Wiza uprawniająca do pobytu w Niemczech jako au-pair
1. Informacje ogólne
Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec
w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu
i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też informacji na temat składania wniosków
wizowych.
Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście,
przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować
termin za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji terminów wizyt online. Właściwy link
znajduje się na naszej stronie internetowej. Proszę mieć na uwadze, że czas rozpatrywania
wniosku wynosi z reguły kilka tygodni od dnia jego złożenia.
Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu 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.
2. Warunki ogólne
Koniecznym warunkiem uzyskania wizy jest dobra znajomość potocznego języka niemieckiego
(co najmniej poziom A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co
oznacza dobre rozumienie ze słuchu oraz umiejętność prowadzenia prostych dialogów bez
zadawania dodatkowych pytań dotyczących zrozumienia wypowiedzi. Ponadto należy
uwiarygodnić, że planowany w Niemczech pobyt jako au-pair jest motywowany chęcią
doskonalenia znajomości językowych w życiu społecznym oraz kręgu kulturowym Niemiec.
W momencie rozpoczęcia pracy w charakterze au-pair trzeba mieć co najmniej 18 lat.
Złożenie wniosku musi nastąpić przed ukończeniem 27. roku życia.
Można zwrócić się do agencji pośrednictwa au-pair lub samemu starać się o miejsce u rodziny
goszczącej. Rodzina goszcząca musi posługiwać się faktycznie językiem niemieckim jako
językiem ojczystym lub (w wyjątkowych przypadkach) potocznym językiem niemieckim.
3. Opłaty
Za rozpatrzenie wniosku o wizę uprawniającą do pobytu w Niemczech jako au-pair pobierana
jest opłata w wysokości ok. 400 złotych (równowartość 75 euro w zależności od aktualnego
kursu walutowego). 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.
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4. Procedura
Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły co najmniej 4 tygodnie. 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.
5. Wymagane dokumenty
Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wizowego wszystkich wymaganych
dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia
wniosku wizowego.
Każdy dokument należy przedłożyć w oryginale wraz z dwiema kopiami. Dokumenty
w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.
Dokumenty proszę uporządkować według podanej kolejności:


2 dokładnie wypełnione w języku niemieckim i własnoręcznie podpisane wnioski
(formularze można pobrać 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 (oryginał + 2 kopie
wszystkich wypełnionych stron)



zezwolenie na pobyt w Polsce, ważne od co najmniej 3 miesięcy (oryginał + 2 kopie)



podpisana przez wnioskodawcę i rodzinę goszczącą umowa o pracę jako au-pair (oryginał
+ 2 kopie)



udokumentowanie wykształcenia (oryginały dokumentów, ewent. tłumaczenie + 2 kopie)



aktualne zaświadczenie o zameldowaniu (w 2 egzemplarzach)



dowód ubezpieczenia na wypadek choroby w Niemczech (minimalna kwota ubezpieczenia:
30 000 euro) (w 2 egzemplarzach)



udokumentowanie dobrej znajomości języka niemieckiego (co najmniej poziom A1 według
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) przez szkołę językową posiadającą
certyfikat ALTE (w 2 egzemplarzach).

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

