
 

Przedstawicielstwa Niemiec  

w Polsce  

 

 

 

Stan: luty 2018 r. 

 

 

Wiza dla absolwentów wyższych uczelni w celu poszukiwania pracy po ukończeniu 

studiów wyższych 

 

1. Informacje ogólne 

 

Wniosek o wizę zostanie przyjęty tylko wraz z pełnym kompletem dokumentów. Każdy z 

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

obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniami na język niemiecki sporządzonymi przez 

tłumacza przysięgłego. 

 

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

Ambasada nie przyjmuje wniosków przesłanych pocztą. 

 

Konsulaty generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, we Wrocławiu i w Gdańsku 

nie wydają wiz ani nie udzielają informacji w sprawach wizowych. Dział Wizowy Ambasady 

Niemiec w Warszawie przyjmuje wnioski z terytorium całej Polski. 

 

Wiza umożliwia zainteresowanym specjalistom z krajów trzecich posiadających dyplom 

szkoły wyższej wyjazd do Niemiec na okres maksymalnie sześciu miesięcy w celu poszuki-

wania i znalezienia na miejscu odpowiadającej ich kwalifikacjom pracy. 

 

Ogólne informacje na temat migracji specjalistów znaleźć można na portalu: www.make-it-

in-germany.com 

 

2. Opłaty 

 

Za rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy w celu poszukiwania pracy pobierana jest opłata 

w wysokości 75 euro. Równowartość tej kwoty w złotych polskich należy uiścić przy 

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

wycofania wniosku o wizę nie przysługuje jej zwrot. 

 

3. Procedura 

 

Z reguły rozpatrzenie wniosku trwa co najmniej 3 tygodnie. O otrzymanej decyzji Ambasada 

zawiadamia niezwłocznie wnioskodawcę. W celu odciążenia Działu Wizowego usilnie pro-

simy o zaniechanie zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ opóźniają one pracę nad 

wnioskami wizowymi. 

 

W przypadku podpisania umowy o pracę w Niemczech w czasie ważności wizy, można bez-

pośrednio zwrócić się do właściwego miejscowo urzędu ds. cudzoziemców z wnioskiem 

o zezwolenie na pobyt i pracę. Nie trzeba wówczas już wyjeżdżać z Niemiec w celu uzyska-

nia wizy do pracy. 
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4. Wymagane dokumenty 

 dwa dokładnie wypełnione i własnoręcznie podpisane wnioski w języku niemieckim 

(formularze można pobrać tutaj) 

 2 aktualne fotografie biometryczne (zdjęcia wzorcowe) 

 

 paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej sześć miesięcy po upływie  

  ważności pozwolenia na pobyt 

 

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

 

 życiorys w tabelce z informacjami o przebiegu kariery zawodowej, dokument stwierdzający 

uzyskanie wymaganego wykształcenia wyższego (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły 

wyższej) oraz dokument poświadczający uznanie kwalifikacji w Niemczech 

 

Uznanie zagranicznego dyplomu wykształcenia wyższego jest zasadniczym warunkiem 

umożliwiającym staranie się o wizę w celu poszukiwania pracy. Informacje o uznawalności 

dyplomu danej uczelni można sprawdzić na stronie internetowej: http://anabin.kmk.org.Wraz 

z wnioskiem o wizę należy złożyć wydruk wyniku wyszukiwania dyplomu danej uczelni w 

systemie anabin. 

 

 list motywacyjny w języku niemieckim lub angielskim z informacjami na temat planowa-

nego poszukiwania miejsca pracy (branża, region, planowane miejsce pobytu/ zakwaterowa-

nie, itd.)  

 

 w razie posiadania: inne dokumenty świadczące o przygotowaniach do poszukiwania pracy 

 

 dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów pobytu w celu podjęcia studiów 

w wysokości min. 720 euro miesięcznie; może to być 

 

- formalne oświadczenie na piśmie osoby trzeciej  ̶  w myśl §§ 66-68 Ustawy o pobycie, 

pracy zarobkowej i integracji cudzoziemców na terytorium federalnym  ̶  o zobowią-

zaniu się do przejęcia kosztów (Verpflichtungserklärung). Urzędy ds. cudzoziemców i 

urzędy meldunkowe w Niemczech dysponują odpowiednimi formularzami. 

 

- zaświadczenie o posiadaniu konta w niemieckim banku w formie zablokowanego  

rachunku bankowego, na którym znajduje się kwota w wysokości co najmniej 8.640 

euro, a miesięczny maksymalny limit wynosi 720 euro. 

 

-  ewentualnie zaświadczenie o dochodach i stanie majątkowym rodziców. 

 

 dowód ubezpieczenia na wypadek choroby w Niemczech (suma ubezpieczenia: co najmniej 

30000 euro) 

 

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów. 

https://polen.diplo.de/blob/490776/a42d27cd91158d71d3ebba8b3576fd01/visa-antrag-de-ru-data.pdf
https://polen.diplo.de/blob/487918/58f8976829936d761e5fea25f43acdc5/visa-foto-eng-data.pdf
http://anabin.kmk.org/

