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Serdecznie gratulujemy przyjęcia na studia
w Akademii Morskiej w Szczecinie!
Już niedługo postawicie w naszej uczelni
swoje pierwsze kroki, złożycie w obecności
rektora uroczyste ślubowanie – i tym samym
staniecie się studentami Akademii Morskiej
w Szczecinie.
Ten poradnik ma ułatwić Wam wejście
w akademicką rzeczywistość, której częścią się stajecie. Znajdziecie tu odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania: związane
z legalnym pobytem w Polsce, prawami
i obowiązkami cudzoziemców w Polsce,
pobytem na uczelni czy samymi studiami.
Mamy nadzieję, że będzie on Waszym przewodnikiem i że dzięki niemu poczujecie się
u nas pewnie i bezpiecznie.

Zapewniamy jednocześnie, że Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej
służy Wam zawsze pomocą.
Gorąco
namawiamy do zaangażowania
się w coś więcej niż „tylko” studiowanie.
W AMS czekają na Was koła naukowe,
organizacje studenckie oraz Samorząd
Studencki.
Niezależnie od tego, czy przy wyborze studiów kierowaliście się sercem czy rozsądkiem – życzymy, by te studia przyniosły Wam
wiele satysfakcji oraz umożliwiły realizację
planów i marzeń!
Dział ds. Obcokrajowców
i Wymiany Międzynarodowej
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PRZYGOTOWANIE DO
PRZYJAZDU
Już wkrótce rozpoczynasz studia w Akademii Morskiej w Szczecinie. Sprawdź listę
rzeczy, które trzeba załatwić przed przyjazdem do Polski.

Wiza

Jeśli pochodzisz z kraju, którego obywatele potrzebują specjalnej zgody na wjazd i przebywanie
w Polsce, będziesz musiał złożyć wniosek o wizę.
Jeśli nie jesteś pewien, czy jej potrzebujesz, informację taką znajdziesz na stronie polskiego konsulatu.
Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale 4.2.2.

Zakwaterowanie

Przeprowadzając się do Szczecina, masz do wyboru
zamieszkanie w domu studenckim lub samodzielne wynajęcie pokoju / mieszkania.
Tutaj znajdziesz więcej informacji na ten temat.
W Szczecinie, jak w każdym centrum akademickim,
studentom oferowane są do wynajęcia pokoje lub
całe mieszkania. Wybierając odpowiednią dla siebie
ofertę, należy zwrócić uwagę na podpisanie umowy
najmu z właścicielem mieszkania. Bez tego dokumentu nie będzie możliwe zameldowanie się
na pobyt czasowy w Szczecinie, co jest obowiązkiem
cudzoziemca. Ponadto umowa taka daje komfort
najemcy, zapewniając mu legalność, bezpieczeństwo i pewność, że nie straci możliwości zamieszkania z dnia na dzień. Umowę może podpisać
tylko osoba pełnoletnia.
Wynajem w Szczecinie mieszkania jednopokojowego (kawalerki) to koszt rzędu 1200–1500 zł mie-

sięcznie (plus dodatkowe opłaty związane z użytkowaniem mieszkania, takie jak: prąd, gaz, woda),
natomiast wynajem pokoju w mieszkaniu kilkupokojowym to koszt ok. 700–1100 zł (plus dodatkowe
opłaty).
Kiedy wypełniałeś rejestrację on-line, by zostać
przyjętym na studia, miałeś możliwość zaznaczenia opcji zamieszkania w domu studenckim Akademii Morskiej w Szczecinie.

Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź „tak” – zarezerwujemy dla Ciebie miejsce w pokoju trzyosobowym.
Jeśli chcesz mieszkać w pokoju 1- lub 2-osobowym,
napisz o tym do nas jak najszybciej. Pokoi 1-osobowych jest ograniczona liczba i nie każdy wniosek
będzie mógł być pozytywnie rozpatrzony.
Jeśli zmieniłeś zdanie i nie chcesz już mieszkać
w domu studenckim, również prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym na international@
am.szczecin.pl – ktoś inny może chcieć skorzystać
ze zwolnionego miejsca!

oraz czarnych eleganckich butów.
Warto zabrać ze sobą również strój na basen
oraz odzież przeznaczoną na chłodniejszą porę roku.
Wszystko to można również kupić na miejscu
w Szczecinie, zmniejszając w ten sposób bagaż.
Pamiętaj, by jadąc do Polski zabrać
dokumenty, które zostały wymienione
w decyzji warunkowej

Więcej dowiesz się z rozdziału 3.14.

Pamiętaj, by zabrać ze sobą dwa zdjęcia
w formacie 3,5 x 4,5 cm – będą one potrzebne
do zarejestrowania się w akademiku.

Nauka języka

Od kandydatów na studia w języku polskim wymagamy certyﬁkatu znajomości języka polskiego
na poziomie min. B1 wydanego przez Państwową
Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego
jako Obcego. Jeśli w czasie rekrutacji nie złożyłeś wymaganego certyﬁkatu, musisz koniecznie
przystąpić do egzaminu w Akademii Morskiej
w Szczecinie.
Egzamin ten nie dotyczy kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim.

Rysunek 1. Przykładowa koszula do munduru w AMS

Więcej przeczytasz w rozdziale 3.12.

Legalizacja świadectwa ukończenia szkoły średniej/dyplomu ukończenia studiów
wyższych

Nasza uczelnia wymaga legalizacji świadectwa szkoły średniej/dyplomu szkoły wyższej dokonanego
przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego
dla kraju, w którym zostało wydane świadectwo lub
dyplom. Jeśli Twój kraj podpisał konwencję haską,
legalizacja Twoich dokumentów może mieć formę
apostille.
Więcej informacji w rozdziale 4.4.1.

Ubrania

Jeśli zostałeś przyjęty na kierunek „pływający”
(Nawigacja, Mechanika i Budowa Maszyn,
Mechatronika, Żegluga Śródlądowa), to będziesz
potrzebował do munduru: minimum dwóch białych
koszul z długim rękawem i pagonami (patrz zdjęcie)
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SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
PO PRZYJEŹDZIE NA UCZELNIĘ
Przygotowaliśmy dla Ciebie informacje o pierwszych krokach w Szczecinie.

1. Akademik

Zdecydowałeś się na zamieszkanie w domu
studenckim? Sprawdź najważniejsze informacje
o akademikach i dowiedz się, czego będziesz
potrzebował, żeby się wprowadzić – więcej w rozdziale 3.14.

2. Dział DOiWM

Po przyjeździe pierwsze kroki skieruj do Działu
ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej –
dane kontaktowe w rozdziale 3.4.

8.Ubezpieczenie medyczne

Twoje zdrowie to bardzo ważna sprawa. Zobacz,
w jaki sposób możesz korzystać z opieki zdrowotnej
w Polsce, jak się ubezpieczyć itd. – więcej w rozdziale
4.5.

9.Uznanie świadectwa ukończenia
szkoły średniej/dyplomu ukończenia
studiów wyższych – więcej w rozdziale 4.4.2.

3. Mundur

Studiujesz na kierunku „pływającym”?
Odbierz mundur – więcej w rozdziale 3.6.

4. Zameldowanie

Pamiętaj o obowiązku zameldowania się po przyjeździe do Szczecina – więcej w rozdziale 4.3.

5. Telefon

Chcesz mieć polski numer telefonu? Polski
numer telefonu komórkowego obniży Twoje
koszty połączeń i pozwoli Ci na korzystanie z Internetu.
Przygotowaliśmy krótką informację, co musisz zrobić, aby uzyskać polski numer telefonu – więcej
w rozdziale 4.8.

6. Konto bankowe

Jeżeli chcesz założyć konto bankowe w Polsce,
to mamy dla Ciebie podsumowanie najważniejszych
informacji – więcej w rozdziale 4.7.

7. Legitymacja studencka

Legitymacja studencka potwierdza Twój status studenta i upoważnia Cię do wielu zniżek – sprawdź,
jak ją uzyskać – więcej w rozdziale 3.3.

7

3
UCZELNIA

3.1. Słownik pojęć
stosowanych na
uczelni
Absolutorium

zrealizowanie całego programu studiów dla danego kierunku przed przystąpieniem do egzaminu
dyplomowego. Nie jest równoznaczne z uzyskaniem
wykształcenia wyższego.

AMS

Akademia Morska w Szczecinie

Audytoria (wykłady)

rodzaj zajęć, podczas których wykładowca
przekazuje materiał studentom w formie monologu.
Studenci mogą zadawać pytania wykładowcy.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Ćwiczenia

forma zajęć będąca uzupełnieniem wykładów.
Odbywa się w grupach ćwiczeniowych (najczęściej
32 osoby) i wymaga zaangażowana od studentów.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Dni rektorskie, dziekańskie

w trakcie roku akademickiego możesz spotkać się
z ogłoszonymi dniami rektorskimi lub dziekańskimi,
które są dniami wolnymi od zajęć. Czasami zdarza
się, że odwołane są tylko zajęcia odbywające się
w konkretnych godzinach.
Wtedy mamy do czynienia z godzinami rektorskimi
lub dziekańskimi. Należy również pamiętać, że jeśli
dni wolne ogłosił rektor, to obowiązują one na całej
uczelni, a jeśli dziekan – to tylko na danym wydziale.

Dziekan

jego zadaniem jest kierowanie działalnością wydziału. Jego pomocnikami (zastępcami)
są prodziekani.

Dziekanat

inaczej sekretariat dziekana. Jest to miejsce pracy
dziekana wraz z osobami stanowiącymi obsługę
administracyjną. Tutaj można załatwić wszystkie
sprawy związane z odbywaniem studiów.
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Egzamin komisyjny

dodatkowy
termin
egzaminu
przyznawany
na wniosek studenta. Egzamin komisyjny jest przydzielany przez dziekana w przypadku stwierdzenia
niepoprawnego czy nieobiektywnego przeprowadzenia poprzedniego egzaminu.

Juwenalia

odbywające się co roku święto wszystkich studentów, w trakcie którego trwają koncerty i imprezy.
Każdego roku rektor wyznacza jeden dzień juwenaliów, który jest dniem wolnym od zajęć.

Kalendarz akademicki

określa organizację roku akademickiego, uwzględniając czas zajęć dydaktycznych, sesji, dni wolne
od zajęć.

ży przedłużać jej ważność co semestr. Umożliwia
korzystanie z wielu zniżek, w tym na kolej oraz
transport miejski.

Okres zaliczeniowy

okres obejmujący zajęcia dydaktyczne, sesję egzaminacyjną i sesję egzaminacyjną poprawkową (rok
akademicki, semestr).

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

jednostka państwowa, która opłaca osobom ubezpieczonym wizyty lekarskie, badania medyczne,
zabiegi, operacje i inne. Ubezpieczonymi są przede
wszystkim osoby, które legalnie pracują w Polsce
na umowę o pracę lub które podpisały dobrowolną
umowę ubezpieczenia z NFZ.

Numer albumu

dokument wydany przez wojewodę dający prawo przebywać cudzoziemcowi na terenie Polski
przez określony czas (zamiast wizy).

indywidualny numer studenta nadawany w AMS
po rozpoczęciu studiów. Znajduje się na aktach studenta w dziekanacie, legitymacji studenckiej oraz
na koncie studenta w Wirtualnej Uczelni.

Karta pobytu stałego

Numer PESEL

Karta pobytu czasowego

dokument wydany przez wojewodę dający prawo
pozostać na terenie Polski na stałe (zamiast wizy).

Kolokwium

forma sprawdzenia wiedzy studentów w trakcie
roku akademickiego. Kolokwium może obejmować także całość zagadnień danego przedmiotu
i być podstawą wystawienia oceny lub dopuszczenia
do egzaminu.

Konsultacje dydaktyczne

określony czas w tygodniu, kiedy nauczyciel akademicki pełni dyżur, na którym przyjmuje studentów.
W tym czasie możesz się skonsultować z wykładowcą, usprawiedliwić nieobecność lub zaliczyć braki.

Koordynator kierunku

osoba wyznaczona na wydziale jako odpowiedzialna za prawidłowy przebieg studiów na konkretnym
kierunku. Jest jednocześnie opiekunem studentów
wszystkich roczników danego kierunku.

Laboratoria

unikalny, indywidulany numer ewidencyjny nadawany raz w życiu wszystkim Polakom oraz cudzoziemcom zamieszkałym na terenie Polski, wymagany
przy wszystkich sprawach urzędowych w Polsce.

Prawo powtarzania przedmiotu
(warunek)

oﬁcjalna zgoda dziekana na warunkowy wpis
na kolejny semestr w przypadku braków w zaliczeniach. Braki te najczęściej należy uzupełnić w ciągu
jednego roku akademickiego. Jest to usługa edukacyjna odpłatna.

Prawo powtarzania semestru

oﬁcjalna zgoda dziekana na powtórne odbywanie
studiów na semestrze, który nie został w całości
zaliczony. Jest to usługa edukacyjna odpłatna.

Prodziekan

zastępca dziekana, odpowiadający np. za prowadzenie studiów na danym wydziale. Do niego kierujesz
podania w sprawach związanych ze studiami.

forma zajęć wymagająca od studentów największego zaangażowania, polegająca na wykonywaniu ćwiczeń lub doświadczeń według otrzymanych
instrukcji na sprzęcie będącym wyposażeniem sali.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Prorektor ds. Kształcenia

Legitymacja studencka

przerwa w studiowaniu przewidziana na semestr
lub rok, podczas której traci się prawa studenc-

dokument potwierdzający status studenta. Nale-

osoba zastępująca rektora w zakresie studiów
i studentów. Do tej osoby kierujesz ewentualne
odwołania od decyzji dziekana.

Przerwa w studiach
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kie. Przyznawana zwykle w takich sytuacjach jak
konieczność pracy zarobkowej niedającej się pogodzić z odbywaniem studiów.

Punkty ECTS (ang. European Credit
Transfer and Accumulation System)

miara średniego nakładu pracy studenta niezbędna do uzyskania efektów kształcenia się z danego przedmiotu. Każdy z przedmiotów ma z góry
przypisaną liczbę punktów możliwą do zdobycia.
Żeby zaliczyć semestr lub rok, musisz zdobyć określoną liczbę punktów ECTS.

Regulamin studiów Akademii Morskiej
w Szczecinie

jest to najważniejszy dokument na uczelni dotyczący praw i obowiązków studenta. Sugerujemy jego
dokładne przeczytanie, gdyż znajdziesz tam wszystkie ważne informacje o zasadach zaliczania przedmiotów, urlopach, przerwach itd. Dostępny jest
na stronie internetowej AMS.

Regulamin domu studenckiego

jest to dokument określający prawa i obowiązki
studentów mieszkających w akademikach AMS.
Zapoznaj się z nim koniecznie, gdyż jego nieprzestrzeganie grozi konsekwencjami takimi jak kary
ﬁnansowe, a nawet utrata miejsca zamieszkania.
Dostępny jest na stronie internetowej.

Regulamin świadczeń dla studentów AMS

jest to dokument, który określa, kto spełnia warunki
otrzymywania wsparcia materialnego dla studentów AM (stypendium socjalnego, stypendium dla
osób z niepełnosprawnością, zapomóg, stypendium
rektora), sposoby jego przyznawania i warunki,
jakie trzeba spełnić, aby je otrzymać. Zapoznać się
z nim można na stronie internetowej.

Rektor

Seminarium

forma zajęć wymagająca największego zaangażowania studentów, kończąca się samodzielnym
napisaniem pracy zaliczeniowej. Do takich należy
również seminarium dyplomowe, podczas którego
(we współpracy z promotorem) przygotowywana
jest praca inżynierska lub magisterska.

Urlop dziekański

przerwa w studiowaniu przewidziana na semestr
lub rok studiów, podczas której nie traci się praw
studenckich. Może zostać przyznana studentowi po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
Wyróżniamy dwa typy urlopów dziekańskich.
Zdrowotny – w przypadku choroby studenta lub
konieczności opiekowania się chorym członkiem
rodziny; stażowy – w przypadku dodatkowej długiej
praktyki lub odbywania studiów czy szkoleń na innej
uczelni.

Wirtualna Uczelnia

platforma internetowa dająca studentowi dostęp
do jego danych, ocen, wykazu płatności itd.

Wydział

jednostka organizacyjna uczelni zajmująca się
daną dziedziną nauki. W AMS jest pięć wydziałów:
Nawigacyjny, Mechaniczny, Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Informatyki i Telekomunikacji oraz
Mechatroniki i Elektrotechniki.

Zaliczenie komisyjne

dodatkowy termin zaliczenia przyznawany na wniosek studenta przez koordynatora kierunku w przypadku stwierdzenia niepoprawnego czy nieobiektywnego przeprowadzenia poprzedniego zaliczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

państwowa jednostka zajmująca się ubezpieczeniami społecznymi (zdrowotne, rentowe, emerytalne).

osoba kierująca uczelnią oraz reprezentująca ją
na zewnątrz. Jest przełożonym wszystkich pracowników na uczelni. Jego pomocnikami zajmującymi
się konkretnymi dziedzinami działalności uczelni
są prorektorzy.

Rozkład zajęć

zatwierdzony przez dziekana harmonogram realizacji
zajęć w określonym semestrze roku akademickiego

Różnice programowe

różnice pomiędzy programami studiów, w wyniku
których pojawia się konieczność uzyskania zaliczenia z dodatkowych przedmiotów.
Zdarza się to najczęściej w przypadku powtarzania
semestru.
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3.2. Decyzja
warunkowa
Jeżeli Twoja decyzja o przyjęciu na studia
to DECYZJA WARUNKOWA, oznacza to,
że brakuje nam ważnych informacji lub dokumentów wymaganych, by zakończyć procedurę.
Może to dotyczyć na przykład:
•

•

Braku potwierdzenia znajomości języka polskiego – dopiero po zdaniu egzaminu z języka
polskiego Twoja decyzja o przyjęciu na studia
stanie się prawomocna.
Konieczności przeprowadzenia uznania świadectwa lub dyplomu – którą przeprowadzisz
w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty.
Na
nostryﬁkację
świadectwa
masz
czas najpóźniej do końca 1. semestru,
ale warto zacząć tę procedurę jak najszybciej, ponieważ często wymagane jest
uzyskanie
dodatkowych
dokumentów.

•

Konieczności dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej – dotyczy osób,
które nie otrzymały wcześniej świadectwa,
a w czasie rekrutacji złożyły jedynie dokument
poświadczający ukończenie szkoły średniej.

•

Konieczności
dostarczenia
apostille
do świadectwa ukończenia szkoły średniej.

•

Konieczności dostarczenia oryginałów dokumentów (dotyczy studiów anglojęzycznych).

KROK 1.
Udaj się w pierwszym tygodniu studiów do swojego dziekanatu. Na miejscu podpiszesz ślubowanie
(uroczysta przysięga studenta) i zostanie Ci nadana
opłata za legitymację. Opłata ta wynosi 22 zł.
KROK 2:
Dokonaj opłaty za legitymację w kasie uczelni (czynna w godz. 10–14) lub wpłać należność
na swój indywidualny numer konta bankowego
(który również uzyskasz w dziekanacie).
KROK 3:
Dostarcz do dziekanatu potwierdzenie dokonania
opłaty za legitymację.
KROK 4:
W terminie wyznaczonym przez dziekanat odbierz
gotową legitymację w pokoju nr 64.

Jeżeli masz wątpliwości, dlaczego otrzymałeś decyzję warunkową, to napisz do nas
na international@am.szczecin.pl, a wszystko Ci
wyjaśnimy.

3.3. Legitymacja
studencka
Legitymacja studencka do dokument, który
poświadcza, że jesteś studentem Akademii
Morskiej w Szczecinie. Poza tym uprawnia
do uzyskania zniżek na transport miejski i kolejowy oraz bilety wstępu na wydarzenia kulturalne
lub do siłowni, klubów i innych miejsc.
Jest to dokument, którego ważność będzie przedłużana każdorazowo po rozpoczęciu nowego semestru
w dziekanacie Twojego kierunku. Aby ją uzyskać,
należy postępować wg następujących kroków:
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3.4. Najważniejsze
działy uczelni
Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej (pok. 101, 102)
jest to dział, który zajmuje się rekrutacją na studia
cudzoziemców, ich obsługą i wsparciem w czasie
trwania studiów, koordynacją programu wymiany
akademickiej Erasmus+
tel. +48 91 48 09 345 (PL, EN, ES),
+48 91 48 09 817 (PL, RU, UA),
+48 91 48 09 830 (PL, EN),
+48 91 48 09 965 (PL, EN, DE).
email: international@am.szczecin.pl,
www.marine-edu.com
Dziekanat to miejsce, w którym załatwisz
wszystkie sprawy związane z tokiem Twoich
studiów. Każdy wydział posiada odrębny dziekanat. Dziekanaty mają określone godziny przyjęć
dla studenta – sprawdź na stronie, kiedy możesz
je odwiedzić.
Polecamy również śledzenie stron WWW –
uczelnianej i wydziałowych.
DZIEKANAT WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
ul. Wały Chrobrego 1–2 w pokojach 127 i 130,
tel. +48 91 48 09 515, +48 91 48 09 354,
+48 91 48 09 510, +48 91 48 09 461,
+48 91 48 09 358
email: dn@am.szczecin.pl,
https://wn.am.szczecin.pl/pl/
DZIEKANAT WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
ul. Willowa 2 w pokoju 103,
tel. +48 91 48 09 512, +48 91 48 09 513,
+48 91 48 09 380,
email: dm@am.szczecin.pl,
https://wm.am.szczecin.pl/pl
DZIEKANAT WYDZIAŁU INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNEGO TRANSPORTU
ul. H. Pobożnego 11 w pokoju 17 i 18,
tel. +48 91 48 09 632, +48 91 48 09 631,
+48 91 48 09 686, +48 91 48 09 663,
email: dt@am.szczecin.pl,
https://wiet.am.szczecin.pl/pl/
DZIEKANAT WYDZIAŁU INFORMATYKI
I TELEKOMUNIKACJI
ul. Wały Chrobrego 1–2 w pokoju 174,
tel. +48 91 48 09 893,
email: informatyka@am.szczecin.pl,
https://wit.am.szczecin.pl/pl/

DZIEKANAT WYDZIAŁU MECHATRONIKI
I ELEKTROTECHNIKI
ul. Willowa 2, pok. 23,
tel. +48 91 48 09 842, +48 91 48 09 955
email: de@am.szczecin.pl,
https://wmie.am.szczecin.pl/pl/
Dział Kształcenia (pok. 108)
jest to dział, który odpowiada za cały proces planowania, realizacji i rozliczania zajęć dydaktycznych
na AMS. Tutaj również swój gabinet ma prorektor
ds. kształcenia.
https://www.am.szczecin.pl/pl/jednostki/dzial-ksztalcenia/
Dział Praktyk (pok. 168, 169)
zajmuje się głównie organizacją i nadzorem
przebiegu praktyk zawodowych studentów.
Zakresem realizacji objęte są praktyki odbywane
przez studentów studiujących w systemie stacjonarnymi niestacjonarnym wszystkich kierunków
i specjalności.
https://www.am.szczecin.pl/pl/studenci/dzial-spraw-morskich-i-praktyk/o-nas/
Biuro Personalizacji Danych Studenta (pok. 64)
tutaj przygotowywane są legitymacje studenckie
oraz dyplomy ukończenia studiów.
Biuro Karier (pok. 34)
wspiera studentów i absolwentów naszej uczelni
w procesie wchodzenia w aktywne życie zawodowe
oraz promuje ich wśród pracodawców.
Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej
uzyskasz dostęp do aktualnych ofert pracy, praktyk
i staży.
Biblioteka Główna AMS (pok. 513 w budynku
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, ul. H. Pobożnego 11)
tutaj wypożyczysz potrzebne Ci do nauki książki
i podręczniki.
https://www.am.szczecin.pl/pl/jednostki/
biblioteka/biblioteka-aktualnosci/
Czytelnia (pok. 502, 504 w budynku Wydziału
Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu,
ul. H. Pobożnego 11)
tutaj możesz korzystać z książek i czasopism
na miejscu, pracując w ciszy.
Komisja Stypendialna (pok. 63 i 66)
tutaj możesz złożyć wniosek o stypendium
lub zapomogę oraz uzyskać na ten temat informacje.
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3.5. Etykieta
uczelniana, czyli jak
wypada się zachować
w sytuacji oficjalnej
Uczelnia jest miejscem, w którym obowiązują
pewne szczególne reguły zachowań związane
z wielowiekową tradycją uniwersytecką. Rozpoczynając studia, włączamy się we wspólnotę akademicką
i musimy nauczyć się reguł odpowiedniego zachowania. Stosowanie tych reguł jest wyrazem profesjonalizmu i szacunku dla pracowników uczelni.
W większości reguły te przydadzą się w każdej
sytuacji formalnej i z pewnością pomogą również
w przyszłej pracy.

1. Poczta elektroniczna (e-mail)

współcześnie
e-mail
stanowi
najważniejsze
narzędzie komunikacji w środowisku akademickim.
Umiejętność wysłania wiadomości to nie wszystko:
• każda wiadomść elektroniczna powinna mieć
tytuł (zrozumiały powód korespondencji);
• list elektroniczny (nawet najkrótszy) musi
rozpoczynać grzecznościowy zwrot: „Szanowna
Pani/Szanowny Panie” (wraz z tytułem, jaki przysługuje adresatowi), a kończyć: „Z wyrazami szacunku” lub „Z poważaniem” (wraz z imieniem i nazwiskiem nadawcy oraz kierunkiem i rokiem studiów);
• e-mail powinien zawierać też Twoje dane:
imię, nazwisko, uczelnia, kierunek studiów, rok
studiów, grupa. Obowiązkowo należy dbać
o poprawność językową swoich e-maili;
• nie wolno w treści e-maila posługiwać się
samymi wielkimi literami (kapitalikami);
• niedopuszczalne jest wysyłanie jednej wiadomości
do wielu odbiorców i automatyczne udostępnianie
ich adresów (jeśli zasadne jest przekazanie
e-maila większej liczbie osób, należy skorzystać
z pola „BCC” lub „UDW”, ponieważ
nie każdy może sobie życzyć, by jego adres
e-mail został ujawniony pozostałym adresatom);
• kategorycznie zabronione jest przesyłanie treści
czyichś e-maili innym osobom bez wcześniejszego uzyskania ich zgody;
• wiadomości do pracowników warto wysyłać
z adresu, który zawiera imię i nazwisko nadaw-

cy, każdy ze studentów AMS otrzyma uczelniany adres e-mail, używanie którego jest
wskazane w sprawach związanych ze studiami;
• nie powinno się w korespondencji służbowej
stosować emotikonów;
• warto zadbać o ciągłość korespondencji i pisać
w danej sprawie w jednym „wątku”.

2. Podania

uczelnia
jest
sformalizowaną
organizacją
działającą w oparciu o przepisy ustawowe,
statut i inne uchwały. W związku z tym wiele
kwestii musi być rozwiązywanych w sposób formalny.
Podanie składane przez studenta jest dokumentem
formalnym – bierzemy więc pełną odpowiedzialność nie tylko za treść, ale i za formę.
Wszystkie podania są archiwizowane i stanowią część
dokumentacji studiów. Należy więc szczególnie
zwrócić uwagę na formę, to znaczy: poprawność
stosowanych tytułów naukowych i nazw pełnionych
funkcji, podanie własnych danych, zamieszczenie
aktualnej daty powstania pisma, odręczny podpis
pod podaniem (podanie to dokument, może być
niekiedy dowodem w postępowaniach sądowych).
Jeśli masz kłopot z napisaniem podania,
pracownicy Działu ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej podpowiedzą Ci, jak sobie
z tym poradzić. Bardzo ważne, by Twoje podanie było napisane schludnie i czytelnie.

3. Zachowanie i ubiór

nasze zachowanie na uczelni powinno przede
wszystkim odzwierciedlać szacunek dla innych
osób, który wyraża się poprzez stosowany język,
zachowanie oraz ubiór. Pamiętaj, aby na korytarzu mówić „Dzień dobry” mijanym wykładowcom
i
pracownikom
uczelni.
Przed
wejściem
do gabinetu wykładowcy zawsze pukaj, natomiast
gdy wchodzisz do biura, nie ma takiej potrzeby.
Do dobrego tonu należy przepuszczanie kobiet
w drzwiach. Studenci kierunków „pływających”
na co dzień obowiązkowo noszą mundury, wyprasowaną białą koszulę i wyczyszczone czarne buty.
Studenci pozostałych kieruków na co dzień
ubierają się w zasadzie dowolnie, ale na egzaminy zawsze wkładają koszulę, marynarkę, eleganckie
spodnie/spódnicę.

4. Jak się zwracać do wykładowców?

Do wykładowców należy zwracać się z użyciem ich
tytułu naukowego: Pani Rektor / Panie Rektorze
(także do prorektorów), Pani Dziekan / Panie Dziekanie (także do prodziekanów), Pani Profesor / Panie
Profesorze, Pani Doktor / Panie Doktorze.
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5. Telefony komórkowe

niedopuszczalne jest korzystanie w czasie zajęć
z telefonów komórkowych. Telefony należy wyłączyć lub ustawić je na tryb „cichy”. Wychodzenie
w trakcie zajęć, bo koniecznie teraz musisz odebrać
połączenie/oddzwonić, jest dozwolone tylko w sytuacji wyższej konieczności i nie należy tej możliwości
nadużywać.

6. Jedzenie i picie

w czasie zajęć nie wolno jeść ani pić.

7. Wyroby tytoniowe i alkohol

we wszystkich budynkach Akademii Morskiej
w Szczecinie (również w akademikach) obowiązuje
bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych
(w tym papierosów elektronicznych) oraz spożywania
napojów alkoholowych.

8. Spóźnienia

najlepiej w ogóle się nie spóźniać. Jeśli spóźniasz się więcej niż kwadrans – nie wchodzisz.
Jeśli mniej niż kwadrans – wchodzisz dyskretnie,
bez robienia szumu. Jeżeli musisz wyjść wcześniej,
uprzedzasz wykładowcę i gdy się zgodzi, opuszczasz salę w odpowiednim momencie.
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3.6. Mundury
Jeśli zostałeś przyjęty na kierunek „pływający”
(Nawigacja, Żegluga Śródlądowa, Mechanika
i Budowa Maszyn, Mechatronika), otrzymasz
bezpłatnie od uczelni mundur (studenci
pozostałych kierunków mundurów nie noszą).
Jeśli zostaniesz absolwentem Akademii, mundur
będzie Twoją pamiątką ze studiów. Jeśli natomiast w trakcie studiów zrezygnujesz z ich odbywania lub zostaniesz z jakiegoś powodu skreślony
z listy studentów, będziesz musiał zwrócić uczelni proporcjonalną do zużycia równowartość
munduru. W takich przypadkach, ze względów
sanitarnych, munduru nie można zwrócić
do magazynu. Wartość używanego munduru
oblicza pracownik magazynu mundurowego.
Kwota do zwrotu w przypadku rezygnacji lub
skreślenia w pierwszym miesiącu nauki wynosi
ok. 720 zł. Za każdy kolejny miesiąc użytkowania
munduru kwota ta jest pomniejszana o ok. 30 zł.
Przed rozpoczęciem studiów z magazynu otrzymasz: wiatrówkę, spodnie, czapkę, krawat, emblematy i pagony. We własnym zakresie musisz
nabyć białą koszulę mundurową z długim rękawem, najlepiej min. 3 sztuki. W mundurze
będziesz chodzić na wszystkie zajęcia na uczelni,
egzaminy i zaliczenia oraz uroczystości.

W tych sklepach możesz również kupić sweter granatowy z naramiennikami, szczególnie lubiany przez
studentów w okresie zimowym.
Zasady dotyczące zachowania, wizerunku zewnętrznego, noszenia umundurowania oraz elementów
ubioru studentów Akademii Morskiej w Szczecinie
określa regulamin.

3.7. Dostępność planów
zajęć
Na każdy semestr studiów dla każdej grupy studenckiej oddzielnie przygotowywane są tygodniowe plany zajęć. Znaleźć je można na stronie internetowej
lub w wersji papierowej w gablotach umieszczonych
przy Twoim dziekanacie.
Zwróć uwagę, że:
• przy każdych zajęciach wskazana jest sala
oraz adres budynku AMS, w którym się te zajęcia
odbywają;
• niektóre zajęcia oznaczone są gwiazdką (*) –
odbywają się co dwa tygodnie, a o terminach
ich odbywania poinformuje Cię wykładowca na
pierwszych zajęciach.

Przed rozpoczęciem drugiego roku studiów otrzymasz mundur oﬁcerski, w skład którego wchodzi
marynarka oraz spodnie. Koszt zwrotu w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów
na początku drugiego roku studiów wynosi ok.
1100 zł (opłata za oba mundury).
Magazyn mundurowy (dla obu akademików)
mieści się w SDM „Pasat”, w piwnicy. Jest czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00.
Koszule mundurowe w Szczecinie można kupić
w wyspecjalizowanych sklepach:
• ELEGANCJA, ul. Jagiellońska 3, czynne w godz.
11.00–17.00 (wykonują też poprawki krawieckie
mundurów), tel. +48 508 175 680
• SUPON, ul. Jana Kazimierza 21, czynne w godz.
7.00–16.00, tel. +48 91 423 20 26
• KRIS, pl. Kilińskiego 3, czynne w godz. 8.00–
16.00, tel. +48 91 422 53 83
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3.8. Opłaty
Zgodnie z obowiązującymi w Akademii Morskiej
w Szczecinie przepisami studenci zagraniczni
zobowiązani są do ponoszenia opłat związanych
z odbywaniem lub powtarzaniem zajęć.
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce z opłat za naukę na studiach stacjonarnych
w języku polskim zwolnieni są:
• osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt
stały lub rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej;
• osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt
czasowy ze względu na łączenie się rodzin;
• osoby posiadające status uchodźcy albo korzystające z ochrony czasowej lub uzupełniającej
na terytorium RP;
• osoby posiadające certyﬁkat PKPZJPjO poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie
minimum C1;
• posiadacze Karty Polaka lub decyzji w sprawie
stwierdzenia polskiego pochodzenia;

dokonania opłaty, gdyż dzięki temu łatwiej
nam będzie ją zaksięgować po rozpoczęciu
nauki.
Opłaty za studia I stopnia (inżynierskie)
do pobrania
Opłaty za studia II stopnia (magisterskie)
do pobrania
W przypadku innych opłat (np. za prawo powtarzania przedmiotu, prawo powtarzania semestru) datą
obligatoryjną jest 14. dzień od dnia otrzymania
decyzji o przyznaniu tej płatnej usługi edukacyjnej.
Stan swoich wpłat, jak również numer subkonta, na które powinny te opłaty wpływać, można
każdorazowo sprawdzić po zalogowaniu się
na swoje konto w Wirtualnej Uczelni.
Wszystkie opłaty powinny być dokonywane
terminowo. W przeciwnym razie od niezapłaconej
kwoty naliczane są karne odsetki, przez co suma
do zapłaty rośnie. Dodatkowo, zgodnie z regulaminem studiów obowiązującym w AMS, student,
który zalega z opłatami względem uczelni,
może zostać skreślony z listy studentów. Fakt
skreślenia nie zwalnia z konieczności dokonania
opłaty.

• małżonkowie obywatela RP mieszkający na terenie RP.
Jeśli nie należysz do żadnej z powyższych grup,
zobowiązany będziesz do wnoszenia opłaty
za studia. Zgodnie z obowiązującymi w Akademii
przepisami opłatę wnosi się każdego roku w dwóch
równych ratach:
• za semestr zimowy do 31.10. danego roku,
• za semestr letni do 31.03. danego roku.
Wszystkie opłaty wnoszone są w złotówkach
na subkonto, którego numer otrzymasz
w dziekanacie po rozpoczęciu studiów.
Na studia prowadzone w języku polskim Akademia
nie wymaga przedpłaty.
Jeśli jednak ze względu na ubieganie się
o wizę zobowiązany jesteś do dokonania
opłaty przed rozpoczęciem nauki, skontaktuj
się z Działem ds. Obcokrajowców i Wymiany
Międzynarodowej. Otrzymasz od nas
dokument umożliwiający Ci dokonanie takiej
opłaty. Prosimy o zachowanie potwierdzenia
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3.9. Konsultacje
wykładowców
W Akademii Morskiej w Szczecinie każdy
z wykładowców oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych odbywa w tygodniu dyżur, tzw. konsultacje.
Zwykle są to dwie godziny lekcyjne w tygodniu, a o ich terminie zostaniesz powiadomiony
na pierwszych zajęciach z danym wykładowcą.
Jest to czas przeznaczony na dodatkowe spotkanie z wykładowcą w celu zaliczenia braków lub
dopytania o niezrozumiałe kwestie. Warto korzystać z tej możliwości.

3.10. Wirtualna
Uczelnia
Jest to platforma elektroniczna umożliwiająca
zarówno studentom, jak i wykładowcom dostęp
do wszelkich informacji dotyczących przebiegu
studiów. Zalogować się do tej platformy można
na stronie https://wu.am.szczecin.pl/. Loginem jest
Twój numer albumu, który zostanie Ci nadany
w dziekanacie wraz z początkiem studiów. Hasłem
startowym jest numer PESEL (patrz słowniczek,
rozdział 3.1.). Dokładne informacje na temat zasad
logowania są <tutaj>.
Na Wirtualnej Uczelni znajdziesz takie informacje
jak: przynależność do grupy studenckiej, rozliczenia ﬁnansowe, numer subkonta do wpłat, wiadomości i ogłoszenia oraz oceny uzyskane podczas
sesji egzaminacyjnej.

3.12. Wymogi
językowe i kursy
języka polskiego
Każdy cudzoziemiec planujący naukę w Akademii
w języku polskim jest zobowiązany do przedstawienia państwowego certyﬁkatu poświadczającego
znajomość tego języka na poziomie minimum B1.
Jeśli nie posiadasz takiego certyﬁkatu, zostaniesz
automatycznie zakwaliﬁkowany na egzamin sprawdzający w naszej uczelni.
Aby pomóc naszym przyszłym studentom poprawić znajomość języka, co roku organizujemy intensywny kurs języka polskiego w Akademii Morskiej
w Szczecinie. Kurs obejmuje 140 h nauki teoretycznej oraz praktycznej.
Uwaga: to nie jest kurs dla osób początkujących
– aby wziąć w nim udział musisz już mieć podstawową znajomość języka polskiego, więc naukę
rozpocznij jak najszybciej. Poszukaj w swojej okolicy kursów organizowanych przez szkoły językowe,
szkoły polskie lub kursów on-line.
Samo uczęszczanie na lekcje języka nie wystarczy do swobodnego się w nim porozumiewania.
Polecamy oglądanie ﬁlmów w języku polskim,
czytanie różnych artykułów lub słuchanie audycji.
Dobrą praktyką ułatwiającą późniejsze notowanie
podczas zajęć na uczelni jest słuchanie audycji
i notowanie najważniejszych jej treści.
W sprawdzeniu swoich umiejętności pomogą przykładowe testy na stronie www.certyﬁkatpolski.pl.

3.11. Stypendia
W Akademii Morskiej w Szczecinie uprawnionym
studentom przyznawane są stypendia: rektora
(za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe
lub kulturalne) oraz socjalne (ze względu na złą
sytuację materialną studenta). Przyznawane są
również osobom korzystającym z wymiany lub
praktyki w ramach programu wymiany akademickiej
Erasmus +.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat stypendiów w AMS – zajrzyj na stronę.
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3.13. Stowarzyszenia,
koła studenckie,
sekcje sportowe
Studia, choćby najciekawsze, to nie tylko nauka.
To również czas spędzony na interesującej działalności, nowe znajomości, spotkania i poczucie,
że robi się coś jeszcze.
Temu
wszystkiemu
sprzyja
uczestnictwo
w rożnego rodzaju stowarzyszeniach, kołach
czy sekcjach. Akademia Morska w Szczecinie
może się poszczycić istnieniem wielu z nich.

3.13.1. Samorząd Studencki
(Zarząd Samorządu Studenckiego
ZSS)
Jest grupą studencką wyłonioną w powszechnych wyborach na 2-letnią kadencję. Reprezentuje ogół studentów i pracuje z myślą o nich.
Głównym jego celem jest wspieranie i inicjowanie
działalności uczelni w zakresie spraw kulturalnych
oraz bytowych studentów. Więcej…

3.13.2. Koło Ligi Morskiej
i Rzecznej przy Akademii
Morskiej w Szczecinie

im koncie setki koncertów, kilkanaście międzynarodowych podróży, kilkadziesiąt wygranych nagród
oraz kilka nagranych płyt. Więcej…

3.13.4. Akademicki Związek
Sportowy (AZS)
Zaprasza w swoje szeregi wszystkich chętnych
studentów, którzy pragną aktywnie spędzić wolny
czas. Do zaoferowania ma 16 sekcji sportowych
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Więcej…

3.13.5. Kompania Honorowa
Kompania honorowa istnieje od początku powstania pierwszej szkoły morskiej w Szczecinie, wykonując zadania dla uczelni oraz reprezentując ją
na zewnątrz. Pododdział do tej pory uczestniczył
w licznych imprezach uczelnianych, jubileuszowych, marynistycznych, na prośbę władz miejskich
oraz instytucji związanych z morzem.
Obecnie kompanię honorową AM tworzy około
pięćdziesięcioro studentek i studentów wszystkich
wydziałów uczelni. Więcej…
Pozostałe koła naukowe w AMS
https://www.am.szczecin.pl/pl/studenci/kola-naukowe/

Koło to powstało na skutek inicjatywy studenckiej
i tworzy je duża grupa aktywnych studentów AM.
Na co dzień kultywują tradycje marynistyczne
i są żywo zainteresowani tą tematyką. Prowadzą
też wiele akcji społecznych i charytatywnych.
Więcej…

3.13.3. Chór
Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją dr hab. Sylwii Fabiańczyk-Makuch istnieje na
scenie muzycznej już 18 lat.
Jest to ponad siedemdziesięcioosobowa grupa
młodych ludzi, która kocha muzykę i ma na swo-
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3.14. Zakwaterowanie
w akademiku
Kiedy wypełniałeś rejestrację on line, by zostać
przyjętym na studia, miałeś możliwość zaznaczenia
opcji zamieszkania w domu studenckim Akademii
Morskiej w Szczecinie? Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź
„tak” – zarezerwujemy dla Ciebie miejsce w pokoju
3-osobowym. Jeśli chcesz mieszkać w pokoju 1- lub
2-osobowym, napisz o tym do nas jak najszybciej.
Pokoi 1-osobowych jest ograniczona liczba
i nie każdy wniosek będzie mógł być pozytywnie
rozpatrzony.
Jeśli zmieniłeś zdanie i nie chcesz już mieszkać w domu studenckim, również prosimy
o jak najszybsze poinformowanie nas o tym
na international@am.szczecin.pl – ktoś inny
może chcieć skorzystać ze zwolnionego miejsca!
Pamiętaj, by zabrać ze sobą cztery zdjęcia w formacie 3,5 x 4,5 cm – będą one potrzebne, by
zarejestrować się w akademiku.

Po ukończeniu pierwszego roku
studiów studenci rezerwują miejsce
w akademiku samodzielnie poprzez
rezerwację on-line.
Należy przestrzegać terminów wyznaczonych
na rejestrację, gdyż spóźnienie może grozić
nieotrzymaniem miejsca
na kolejny rok akademicki.
Ceny za zamieszkanie w akademiku znajdziesz
<tutaj>.
Zakwaterowanie w akademiku AM możliwe
jest również podczas trwania kursu języka polskiego. Jeśli chciałbyś zamieszkać w akademiku podczas kursu języka polskiego, napisz
nam o tym na international@am.szczecin.pl.
Oba akademiki mieszczą się w niedalekim sąsiedztwie głównego budynku Akademii:
DS „Korab”
ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin
tel. +48 91 48 09 606, +48 91 48 09 607
e-mail: e.kazmierczak@am.szczecin.pl
a.gorszka@am.szczecin.pl
DS „Pasat”
ul. Starzyńskiego 9, 70-506 Szczecin
tel. +48 91 48 09 604, +48 91 48 09 605
e-mail: j.zubel@am.szczecin.pl
m.barancewicz@am.szczecin.pl

Po przyjeździe należy udać się do właściwego
akademika. Kwaterowanie studentów jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00–15:00.
Każdą inną porę przyjazdu należy wcześniej
zgłosić do naszego Działu na adres international@
am.szczecin.pl minimum trzy dni przed przyjazdem, bo inaczej nie zostaniesz wpuszczony
do akademika. Wprowadzając się do akademika, będziesz musiał podpisać umowę. Przeczytaj
ją dokładnie i zapytaj o wszystko, czego nie rozumiesz.
Jeśli jesteś ciekawy, jak wyglądają pokoje, zajrzyj
do galerii.
Akademiki to dziesięciopiętrowe wieżowce. Pokoje pogrupowane są w tzw. boksy 2- lub 4-pokojowe połączone wspólną łazienką, składającą się
z kabiny prysznicowej, toalety i umywalek.
W jednym boksie mogą mieszkać zarówno
panowie, jak i panie. Standardowym wyposażeniem
pokoi studenckich są: łóżka piętrowe lub pojedyncze, szafy ubraniowe, regały, szafki żywnościowe,
biurka oraz krzesła. Pościel oraz bieliznę pościelową można pobrać z magazynu pościelowego.
Magazyn pościelowy (dla obu akademików)
mieści się w SDM „Korab”, w piwnicy, jest czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 11.00–14.00.
Wymiana pościeli odbywa się według harmonogramu.
W pokojach nie ma lodówek, czajników ani naczyń.
Należy się w nie zaopatrzyć we własnym zakresie.
W każdym pokoju jest bezpłatne stałe łącze internetowe. Na każdym piętrze do dyspozycji studentów jest kuchnia wyposażona w czteropalnikową
kuchenkę elektryczną i zlewozmywak. Ponadto
do dyspozycji studentów oddane są: sala nauki, sala
telewizyjna, depozyt, pralnia, pomieszczenie suszarni, prasowalnia wyposażona w deski do prasowania
i żelazka.
Zamieszkanie w akademiku oznacza
konieczność przestrzegania regulaminu domu
studenckiego. Nieprzestrzeganie regulaminu
czy zaległości w płatnościach mogą
spowodować konieczność wykwaterowania
(wyprowadzki z akademika i zakaz
zamieszkania w nim np. na 6 miesięcy),
dlatego już teraz zapoznaj się z regulaminem
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3.16. Ważne linki

3.15. Najbliższa
okolica

Główna strona AMS
www.am.szczecin.pl

Akademia Morska w Szczecinie wraz z mieszczącymi się w niedalekiej odległości akademikami tworzy
maleńkie miasteczko akademickie. Jest doskonale
usytuowana. Z jednej strony jest w bliskim sąsiedztwie centrum komunikacyjnego i handlowego,
z drugiej – przylega do malowniczego parku
im. Stefana Żeromskiego oraz nadodrzańskich
bulwarów, gdzie można przyjemnie spędzić czas.

Dla kandydatów na studia z zagranicy
www.marine-edu.com
Nasze strony na portalu Facebook:
•
•
•

Niedaleko znajdują się również muzea i teatry,
kina, ﬁlharmonia. W zaledwie kilka minut dojdziesz
do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie załatwisz wszystkie sprawy związane z
legalnym pobytem.

Akademia Morska w Szczecinie
Maritime University of Szczecin – International
Dział Spraw Morskich I Praktyk Akademii
Morskiej W Szczecinie
Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie
AZS Akademia Morska w Szczecinie
Zarząd Samorządu Studenckiego Akademii
Morskiej w Szczecinie
Koło Ligi Morskiej i Rzecznej przy Akademii
Morskiej w Szczecinie

•
•
•
•
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4
FORMALNOŚCI
SPRAWY URZĘDOWE
4.1. Osoby
niepełnoletnie
Osoba niepełnoletnia w prawie polskim to osoba, która nie ukończyła 18 lat. W sprawach urzędowych w jej imieniu występują rodzice, opiekunowie prawni lub wyznaczeni pełnomocnicy.

mentów rekrutacyjnych, jakie wysłaliśmy do Ciebie
w wersji papierowej i elektronicznej). Jeśli z jakiegoś
powodu nie dostałeś tego druku, skontaktuj się
z nami drogą elektroniczną. Dzięki temu pracownik
Działu będzie mógł Cię zameldować i uzyskać dla
Ciebie numer PESEL.

W Akademii Morskiej w Szczecinie mogą studiować
również osoby niepełnoletnie, ale wymaga to podjęcia odpowiednich działań z tym związanych.
W czasie rekrutacji rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich zobowiązani byli do złożenia pisemnej zgody na odbywanie przez ich niepełnoletnie
dziecko/podopiecznego studiów oraz praktyk
w Akademii Morskiej w Szczecinie.

4.1.1. Zameldowanie
Aby zgodnie z przepisami cudzoziemiec mógł się
samodzielnie zameldować w Urzędzie Miejskim,
musi mieć ukończone 18 lat. W innym przypadku:
muszą w jego imieniu zrobić to jego rodzice/opiekunowie (wystarczy obecność jednego z nich),
lub
rodzice/opiekunowie przekazują pisemne upoważnienie pracowników Działu ds. Obcokrajowców
i Wymiany Międzynarodowej AMS do występowania w Urzędzie Miejskim w Szczecinie w imieniu ich
niepełnoletniego dziecka/podopiecznego.
Jeśli chcesz skorzystać z tej możliwości, pamiętaj,
by jadąc do Szczecina wziąć ze sobą uzupełniony
i podpisany przez rodzica/opiekuna druk upoważnienia (druk został dołączony do pozostałych doku-
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4.1.2. Zezwolenie na pobyt
czasowy

powinna mieć przy sobie pisemną zgodę rodziców/
opiekunów na zawarcie takiej umowy. Jeśli zgoda
napisana jest w języku innym niż polski, powinna
być przetłumaczona na język polski.

Dokumenty na pobyt czasowy może samodzielnie złożyć tylko osoba, która ukończyła
18 lat. W innym przypadku:

4.1.6. Wizyta u lekarza

1) konieczna jest obecność rodzica/opiekuna
w celu złożenia podpisu pod wnioskiem w obecności pracownika Urzędu
lub
2) możliwe jest złożenie dokumentów przez
pełnomocnika w Polsce wybranego przez Ciebie
(może to być na przykład członek Twojej rodziny mieszkający w Polsce lub zaufany przyjaciel).
Jeśli nie masz takiej osoby, pełnomocnikiem
do złożenia dokumentów może być pracownik
Działu ds. Obcokrajowców AMS.
W obu przypadkach należy złożyć oryginał
pełnomocnictwa dla przedstawiciela prawnego
w Polsce podpisany przez Twoich rodziców/opiekunów w obecności polskiego konsula lub notariusza
(jeśli potwierdzenie notarialne sporządzone będzie w innym języku niż polski, konieczne jest dostarczenie tłumaczenia na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego
w Polsce lub w polskim konsulacie).

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami:
• osoba do 16. roku życia może iść na wizytę
do lekarza tylko w obecności rodzica lub wyznaczonego pełnoletniego opiekuna;
• osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat,
może iść do lekarza sama, posiadając pisemną
zgodę rodziców/opiekunów.
Druk pisemnej zgody rodziców/opiekunów
na badanie lekarskie bez obecności rodzica
lub wyznaczonego opiekuna został Ci przekazany
podczas rekrutacji. Powinieneś go dostarczyć do
rejestracji wybranej przychodni podczas wypełniania deklaracji wyboru lekarza (patrz rozdział 4.5.2.)

4.1.3. Zezwolenie na pobyt stały
O pobyt stały może się ubiegać tylko osoba,
która ukończyła 18 lat.

4.1.4. Konto bankowe
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami konto bankowe może mieć założone osoba,
która ukończyła 13 lat. Jednak w jej imieniu,
do ukończenia 18 roku życia, wszystkie sprawy
załatwia rodzic/opiekun prawny. W związku z tym,
aby założyć konto osobie niepełnoletniej, konieczna jest obecność jednego z rodziców/opiekunów.
W tym przypadku nie jest możliwe udzielenie
komuś pełnomocnictwa.

4.1.5. Ubezpieczenie w NFZ
Jeśli osoba niepełnoletnia chce się ubezpieczyć
w NFZ, to jadąc (zgodnie z instrukcją w rozdziale
4.5.) do siedziby NFZ w celu podpisania umowy,
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4.2. Legalność pobytu
Planując przyjazd do Polski, musisz zadbać o to,
by Twój pobyt był legalny, tzn. odbywał się
na podstawie stosownych dokumentów i zezwoleń.
W zależności od tego, z jakiego kraju pochodzisz,
możesz przyjechać i przebywać w Polsce na podstawie:

• nie być uważanym za stanowiącego zagrożenie
dla porządku publicznego, bezpieczeństwa
wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw
członkowskich, a w szczególności jest ważne,
aby nie dokonano wobec tej osoby na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych
bazach danych państw członkowskich.

• ruchu bezwizowego (obywatele państw członkowskich UE oraz posiadacze paszportów
biometrycznych w niektórych państwach –
sprawdź tutaj);

4.2.2. Wiza

• wizy;

Wiza typu C jest to jednolita wiza Schengen ważna na obszarze strefy Schengen i uprawnia do pobytu na terytorium wszystkich państw tej strefy.
Długość pobytu lub pobytów nie może przekraczać
90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

• karty pobytu czasowego;
• karty pobytu stałego.

Aby przyjechać do Polski, możesz wnioskować
o wizę typu C lub D.

Rysunek 2. Obowiązki formalne cudzoziemca w Polsce

4.2.1. Ruch bezwizowy
Ruch bezwizowy występuje wtedy, gdy cudzoziemcy z danego kraju są zwolnieni z obowiązku
uzyskania wizy w przypadku podróży do strefy Schengen. Całkowity pobyt na terytorium
wszystkich państw członkowskich obszaru
Schengen (w tym Polski) bez konieczności uzyskania wizy nie może przekroczyć 90 dni w ciągu
każdego 180-dniowego okresu. W trakcie pobytu
bez konieczności uzyskania wizy cudzoziemiec powinien spełniać następujące warunki:
• posiadać ważny paszport zagraniczny;
• potraﬁć uzasadnić cel i warunki planowanego
pobytu;
• posiadać wystarczające środki utrzymania
lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem;
• nie być osobą, wobec której dokonano wpisu
do celów odmowy wjazdu;

Wiza krajowa typu D uprawnia do wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do ciągłego pobytu lub do kilku następujących po sobie
pobytów na tym terytorium, które trwają łącznie
dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy i nie dłużej niż rok. Wiza krajowa typu D uprawnia również
do poruszania się po terytorium innych państw
strefy Schengen w okresie do 90 dni w ciągu 180
dni, w okresie ważności wizy. Wiza studencka
to wiza typu D. Rekomendujemy ubieganie się
o ten rodzaj wizy.
Aby złożyć wniosek o wizę, należy postępować
wg następujących kroków:
KROK 1.
Znaleźć Ambasadę lub Konsulat RP właściwy
dla Twojego miejsca zamieszkania na stronie.
KROK 2.
Złożenie wniosku wizowego, zarówno o wizę
Schengen, jak i krajową, musi być poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku wizowego
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pod
adresem:
http://www.e-konsulat.gov.pl/.
Tam również znajdują się formularze oraz szczegółowe informacje dotyczące procedur wizowych i wypełniania wniosków w formie
elektronicznej, jak i można tam ustalić termin na złożenia wniosku wraz z dodatkowymi dokumentami.
Uwaga! W niektórych krajach oprócz ambasad i konsulatów istnieją Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych, które umożliwiają złożenie wniosku wizowego w miejscu
Twojego zamieszkania bez potrzeby wyjazdu
do Konsulatu Generalnego RP. W celu umówienia terminu złożenia wniosku wizowego należy skontaktować się bezpośrednio
z Punktem Przyjmowania Wniosków Wizowych.
KROK 3.
Skompletuj wymagane dokumenty.
Najczęściej wymaganymi dokumentami przy staraniu się o wizę są:
• wypełniony i podpisany wniosek wizowy;
• ubezpieczenie medyczne na wysokość minimum 30 tys. euro i ważne na całym terytorium
Schengen;
• dokumenty uzupełniające, potwierdzające:
cel wjazdu,
posiadanie zakwaterowania,
posiadanie środków utrzymania na wjazd,
pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski,
gotowość do opuszczenia terytorium Schengen
po upłynięciu terminu ważności wizy;
• paszport zagraniczny ważny minimum 3 miesiące
po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen posiadający minimum 2 wolne strony, wydany
w okresie ostatnich 10 lat;
• zdjęcie biometryczne (czyli mające pozwolić
na identyﬁkację osoby po stałych cechach
biometrycznych twarzy. Kolorowe, w rozmiarze 35 × 45 mm, tło: jednolite, jasne, forma
en face, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy
i zamkniętymi ustami, pokazujące wyraźnie
oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy
do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotograﬁi, bez nakrycia głowy
i okularów z ciemnymi szkłami);
• opłata wizowa;
• dokument z uczelni potwierdzający przyjęcie
na studia.

Rodzaj oraz liczba dokumentów uzupełniających
może różnić się w zależności od urzędu konsularnego, w związku z tym zalecamy bezpośredni
kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu
uzyskania pełnej informacji co do dokumentów
uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku
wizowego. Konsul może żądać również przedstawienia dokumentów potwierdzających dokonanie opłaty za jeden semestr lub rok studiów oraz
opłaty za zamieszkanie w akademiku od jednego
miesiąca do pół roku. Jeśli tak będzie, skontaktuj się
z nami international@am.szczecin.pl, a prześlemy
Ci instrukcję, jak dokonać płatności.
Ważne informacje:
• Wniosek wizowy może być złożony nie wcześniej
niż trzy miesiące i nie później niż 14 dni przed
rozpoczęciem
planowanej
podróży.
Uwaga – uzyskanie wizy trwa czasem nawet
trzy miesiące. Weź to pod uwagę i odpowiednio wcześnie zaplanuj wizytę w konsulacie.
• Wniosek wizowy winien być złożony we właściwym terytorialnie urzędzie konsularnym, przyjęcie wniosku w innym urzędzie wymaga uzasadnienia przez wnioskodawcę.
• Dokument podróży musi zawierać co najmniej
dwie wolne strony.
• Dokument podróży musi być ważny co najmniej trzy miesiące po planowanym wyjeździe
z terytorium Polski/Schengen i wydany w ciągu dziesięciu ostatnich lat – nie wydaje się wiz
do dokumentów starszych.
• Dokument podróży, jak również wszystkie
dokumenty uzupełniające, powinny być przedstawione do wglądu w oryginale, a ich kopie
przygotowane do pozostawienia w urzędzie.
KROK 4.
Dokonaj opłaty.
Opłata za opracowanie wniosku wizowego Schengen (A, C) wynosi około 60 euro. Koszt wizy D
zależy od kraju (część krajów ma specjalne ceny
dla osób polskiego pochodzenia).
Zapytaj w konsulacie, czy przysługują Ci zniżki
lub zwolnienie od opłaty wizowej.
Proszę zwrócić uwagę, że:
Opłata konsularna za opracowanie wniosku
wizowego jest pobierana w momencie złożenia wniosku. Opłata nie podlega zwrotowi w
razie odmowy udzielenia wizy lub udzielenia innej niż wnioskowana.
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ŚRODKI FINANSOWE
• Cudzoziemcy podróżujący do Polski mają
obowiązek posiadania odpowiednich środków
ﬁnansowych niezbędnych do wjazdu i pobytu
na terytorium RP.
• Potwierdzeniem posiadania odpowiednich środków ﬁnansowych mogą być czeki podróżne, karty
kredytowe, zaświadczenie z banku lub zaproszenie
zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim w Polsce.
KROK 5.
Oczekiwanie na decyzję wizową.
Opracowanie wniosku wizowego trwa standardowo
od 14 do 60 dni.

4.2.3. Karta pobytu czasowego
Karta pobytu czasowego tym różni się od wizy,
że jest wydawana na 15 miesięcy (a nie na 1 rok
jak wiza) i ubiegasz się o nią na terenie Polski,
a nie w swoim kraju ojczystym.

Uwaga! Ze względu na kilkumiesięczne
kolejki radzimy wysłać wniosek
ze wszystkimi dokumentami pocztą poleconą
(z potwierdzeniem nadania) lub złożyć
w Kancelarii Urzędu (również z potwierdzeniem).
na pobyt czasowy powinna dostarczyć do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego następujące dokumenty:
• Wniosek wypełniony w języku polskim,
do pobrania. Wniosek musi być podpisany
i skopiowany trzy razy (oryginał plus 3 kopie);
• Kopia paszportu (4 x strona ze zdjęciem,
1 x kopia wszystkich zapisanych stron);
• Kopia karty pobytu (jeśli była wcześniej wydana);
• Aktualne potwierdzenie zameldowania (ważne 2 miesiące od daty wystawienia) – uzyskasz w Urzędzie Miejskim, patrz rozdział 4.3.;

O uzyskanie zgody na pobyt czasowy na terenie Polski
ubiegać się należy w Zachodniopomorskim Urzędzie
Wojewódzkim – Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4,
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
(osobne wejście po prawej stronie wejścia głównego).
Urząd czynny jest w poniedziałek w godz. 8:00–
16:45 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00–15:00.
Osoba ubiegająca się o udzielenie zezwolenia
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• 4 aktualne zdjęcia kolorowe (nieuszkodzone,
wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, o wymiarach 35 x 45 mm, umożliwiające identyﬁkację osoby aplikującej, pokazujące
wyraźnie oczy i twarz z obu stron, od wierzchołka
głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotograﬁi, przedstawiające osobę
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz
nie może być przesłonięta włosami);
• Zaświadczenie ze studiów, potwierdzające
status studenta z określeniem warunków przyjęcia
na studia;
• Jeśli student przyjęty jest na studia „odpłatnie” –
dowód uiszczenia opłat za studia;
• Dokument określający wysokość kosztów utrzymania w Polsce (np. zaświadczenie o wysokości
opłat z akademika lub umowa najmu mieszkania
lub pokoju);
• Środki ﬁnansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce na 15 miesięcy: co najmniej 701 zł
na każdy miesiąc pobytu (15 x 701 zł = 10 515 zł)
+ środki na pokrycie kosztów zamieszkania oraz
środki na pokrycie kosztów podróży powrotnej
w wysokości:
» 200 zł, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego
z Rzecząpospolitą Polską,
» 500 zł, jeżeli przybył z państwa
członkowskiego Unii Europejskiej
niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską
lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA)
– strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej,
» 2500 zł, jeżeli przybył z innego państwa niż
określone w pkt 1 i 2.
Dokumentami, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków
niezbędnych na pokrycie kosztów utrzymania
na terytorium RP oraz powrotu są:
» czek podróżny,
» zaświadczenie o wysokości limitu na karcie
kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową,

» zaświadczenie o posiadaniu środków
płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej mających
siedzibę na terytorium RP,
» dokument potwierdzający przyznane
stypendium strony polskiej lub przyznanie
innego stypendium przez podmiot krajowy
lub zagraniczny.
Zaświadczenia, o których mowa muszą być
potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika banku i wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku
o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony.
Jeśli dokumenty są wystawione w języku innym
niż polski, należy przedłożyć ich tłumaczenie na
język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego do rejestru tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości.
• Aktualne ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
ﬁnansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP:
• zaświadczenie z ZUS zawierające: datę zgłoszenia ubezpieczenia, za jaki okres odprowadzono
składki, wysokość składki
lub
• umowa z ﬁrmą ubezpieczeniową dot. ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego koszty leczenia
szpitalnego – jeśli jest to ubezpieczyciel zagraniczny należy, dołączyć tłumaczenie przysięgłe tego
dokumentu.
• Opłata skarbowa 340 zł uiszczona na konto:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Bank PKO BP SA o/Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
Z dopiskiem: Imię i nazwisko wnioskującego,
udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt
czasowy.
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Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 18 lat, będziesz potrzebować pełnomocnictwa rodziców/prawnych
opiekunów. Koniecznie zajrzyj do rozdziału 4.1.2.

Termin i sposób załatwiania sprawy
• Po przyjęciu kompletnego wniosku organ
prowadzący postępowanie niezwłocznie występuje do właściwego miejscowo Oddziału Straży
Granicznej, Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Szczecinie i Dyrektora Delegatury Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie
o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt
cudzoziemca
na
terytorium
RP
stanowią
zagrożenie
dla
obronności
lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy biorące udział w postępowaniu
są obowiązane w terminie 30 dni zająć stanowisko lub udostępnić posiadane informacje.
• Ponadto w toku prowadzonego postępowania
przyjmuje się od cudzoziemców oświadczenia
składane do protokołu oraz odciski palców.
• W terminie do 2 miesięcy Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt
czasowy na terytorium RP. Z uwagi na bardzo
dużą ilość wniosków okres ten często ulega
znacznemu wydłużeniu.
• W przypadku decyzji pozytywnej cudzoziemiec
ma obowiązek dokonania zameldowania i dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia do
Urzędu. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi
25 zł.

4.2.4. Karta pobytu stałego
O pobyt stały możesz się ubiegać, jeśli spełniasz
przynajmniej jeden z poniższych warunków:
• posiadasz ważną Kartę Polaka;
• posiadasz decyzję polskiego konsula uznającą
Cię za osobę polskiego pochodzenia;
• jesteś małżonkiem obywatela polskiego;
• przebywasz w Polsce na podstawie statusu
uchodźcy (także azyl, pobyt tolerowany, oﬁara
handlu ludźmi);

• jesteś dzieckiem cudzoziemca posiadającego
zgodę na pobyt stały.
O uzyskanie zgody na pobyt stały na terenie Polski ubiegać się należy w Zachodniopomorskim
Urzędzie Wojewódzkim – Szczecin, ul. Wały
Chrobrego 4, w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców, pok. 92 (na parterze, po prawej stronie od wejścia).
Urząd czynny jest w poniedziałek w godz. 8:00–
16:45 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00–15:00.

Z chwilą uzyskania karty pobytu stałego
wydanej na podstawie Karty Polaka urzędnik
w ZUW odbierze Ci Kartę Polaka,
przez co utracisz przywileje z nią związane
(w tym prawo do ubezpieczenia
w NFZ za pośrednictwem uczelni).

Wymagane dokumenty:
• formularz wypełniony w języku polskim;
• kserokopia wszystkich zapisanych stron dokumentu podróży (paszportu);
• potwierdzenie zameldowania;
• 4 aktualne, kolorowe fotograﬁe o wymiarach
4,5 cm x 3,5 cm;
• dowód wniesienia opłaty skarbowej. Opłata
skarbowa za udzielenie zezwolenia na pobyt
stały wynosi 640 zł i wnosi się je na konto:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Numer konta: 20 1020 4795 0000 9302 0277
9429
Wpisując tytuł wpłaty: za wydanie zezwolenia
na pobyt stały na terytorium RP
W przypadku zawarcia związku małżeńskiego
z obywatelem polskim przedkłada się dodatkowo
następujące dokumenty:
• polski, aktualny akt zawarcia związku małżeńskiego;
• kopia dowodu osobistego lub paszportu współmałżonka.
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W przypadku posiadania jednej z form ochrony
w Polsce przedkłada się dodatkowo:
• decyzje lub dokumenty stwierdzające posiadanie
statusu ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
W przypadku, gdy cudzoziemiec jest narodowości
polskiej lub posiada Kartę Polaka, przedkłada dodatkowo:

UWAGI:
•

wniosek o pobyt stały może składać
osoba pełnoletnia (powyżej 18. roku
życia);

•

bardzo ważne przy rozpatrywaniu
decyzji są dokumenty potwierdzające kultywowanie polskości – np.
udział w kursach językowych,
stowarzyszeniach mniejszości,
lokalnych parafiach;

•

niezbędne jest też jasne zadeklarowanie chęci osiedlenia się na
terenie RP z wyjaśnieniem,
jak to ma być realizowane (np.
zakup własnego mieszkania, praca
zawodowa, założenie rodziny itp.).

• potwierdzenie posiadania przez jednego z rodziców lub dziadków lub 2 pradziadków narodowości polskiej;
• potwierdzenie kultywowania szeroko pojętej
polskości;
• ważną Kartę Polaka.

Termin i sposób załatwiania sprawy:
• Po przyjęciu kompletnego wniosku organ
prowadzący postępowanie niezwłocznie występuje do właściwego miejscowo Oddziału Straży
Granicznej, Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Szczecinie i Dyrektora Delegatury Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca
na terytorium RP stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy
biorące udział w postępowaniu są obowiązane
w terminie 30 dni zająć stanowisko lub udostępnić
posiadane informacje.
• Ponadto w toku prowadzonego postępowania przyjmuje się od cudzoziemców oświadczenia składane do protokołu. Rozmowa
z jedną osobą trwa średnio około 45 minut.

4.2.5. Rejestracja obywatela Unii
Europejskiej
Obywatele państw członkowskich UE mogą przyjechać do Polski na podstawie paszportu lub dowodu
osobistego. Przy pobycie dłuższym niż 3 miesiące
muszą zarejestrować swój pobyt w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.
Rejestracja powinna nastąpić najpóźniej w 91. dniu
pobytu w Polsce.
Potrzebne dokumenty:
• formularz zgłoszeniowy,
• paszport lub dowód osobisty,

• W terminie do 3 miesięcy Wojewoda
Zachodniopomorski
podejmuje
decyzję
w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP.

• deklaracja dotycząca posiadanie środków ﬁnan
sowych,

• W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania
i dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia
do Urzędu. Opłata za wydanie karty pobytu
wynosi 50 zł.

• potwierdzenie statusu studenta z uczelni.

• ubezpieczenie medyczne,

Pracownicy naszego Działu pomogą Ci przy
przygotowaniu czy sprawdzeniu urzędowych
formularzy i wystawią potrzebne zaświadczenia.
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4.3. Zameldowanie
Cudzoziemiec przybywający z kraju nienależącego do Unii Europejskiej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany
zameldować się w miejscu pobytu czasowego
najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza
30 dni. Obywatel innego państwa członkowskiego UE musi zameldować się najpóźniej 30. dnia
po przyjeździe do Polski. Zameldowanie polega
na formalnym zarejestrowaniu swojego adresu
zamieszkania w Urzędzie Miasta.
Aby się zameldować, należy postępować wg następujących kroków:

KROK 1.

wydrukuj wniosek.

KROK 2.

jeśli mieszkasz w akademiku AM, udaj się do administracji (DS „Pasat” – pokój 12, DS „Korab” –
pokój 101) i poproś o potwierdzenie we wniosku
faktu Twojego zamieszkania w tym miejscu.
Jeśli wynajmujesz pokój lub mieszkanie, potrzebna będzie umowa najmu, w której będziesz wymieniony z imienia i nazwiska.

KROK 3.

Udaj się do Urzędu Miejskiego w Szczecinie
(Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 – z akademika
dojedziesz autobusem linii 70). Zameldowania
można dokonać w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62. Przed podejściem do stanowiska
należy pobrać bilet z literą G. Po pojawieniu się
na wyświetlaczu numeru z pobranego biletu wyświetlone zostanie właściwe stanowisko obsługi.
Istnieje również możliwość umówienia się przez
Internet na wizytę na konkretny dzień i godzinę.

Urząd zamelduje Cię na okres ważności Twojego
dokumentu pobytowego (np. wizy). Po uzyskaniu nowego należy ponownie się zameldować.
Przy pierwszej wizycie zostanie Ci nadany unikalny numer PESEL. Jest to numer ewidencyjny,
który nadawany jest jeden raz na całe życie wszystkim Polakom oraz osobom zamieszkałym na terenie Polski. Będzie Ci on potrzebny przy załatwianiu wszystkich spraw urzędowych.
Prosimy o dostarczenie numeru PESEL do Działu ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej jak najszybciej po jego otrzymaniu.
Aby uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu,
niezbędne np. do ubiegania się o kartę pobytu czasowego, należy dokonać opłaty skarbowej
za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
na pobyt czasowy, która wynosi 17 zł. Opłatę
można uiścić kartą płatniczą w trakcie dokonania czynności, gotówką w kasie Urzędu, we
wpłatomacie w sali Biura Obsługi Interesantów
lub przelewem na numer rachunku bankowego
Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć
dowód wpłaty.
Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 18 lat, koniecznie
zapoznaj się z informacjami w rozdziale 4.1.1.

Należy zabrać ze sobą:
• wypełniony wniosek,
• paszport,
• potwierdzenie legalnego pobytu na terenie
Polski (biometria, wiza, karta pobytu).
Zaświadczenie o zameldowaniu jest ważne
tylko przez 30 dni, więc zamawiaj je wtedy, kiedy
będziesz go potrzebował (np. do wniosku o pobyt czasowy). Jego koszt wynosi 17 zł.
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4.4. Formalności
dotyczące świadectwa
ukończenia szkoły
średniej / dyplomu
ukończenia studiów
wyższych
4.4.1. Legalizacja lub apostille
Legalizacja jest potwierdzeniem autentycz-

ności podpisów i pieczęci umieszczonych na tym
dokumencie. Legalizacja zwiększa wiarygodność
dokumentu.

Apostille jest to skrócona forma legalizacji świa-

dectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu
ukończenia studiów pierwszego stopnia w państwie, z którego pochodzisz, umożliwiające legalne
użycie go w Polsce. Dotyczy ono tylko tych państw,
które podpisały konwencję haską. Jeśli Twojego
kraju nie ma na tej liście, oznacza to, że musisz
dokonać pełnej legalizacji w polskim konsulacie/
ambasadzie.
Apostille dołączona do Twojego świadectwa
lub dyplomu jest wymagana przy podejmowaniu
studiów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Należy
ją dostarczyć do Akademii tak szybko, jak to jest
możliwe przed rozpoczęciem roku akademickiego.
Pamiętaj, że dokument ten musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Nasza uczelnia wymaga legalizacji świadectwa
szkoły średniej/dyplomu szkoły wyższej dokonanego przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej
właściwego dla kraju, w którym zostało wydane
świadectwo lub dyplom. Zanim konsul dokona
legalizacji Twojego świadectwa lub dyplomu,
najczęściej wymagana jest wcześniejsze zalegalizowanie tego dokumentu w ministerstwie
edukacji i ministerstwie spraw zagranicznych
kraju, w którym świadectwo lub dyplom został wydany. Dokładne warunki legalizacji dokumentu przez konsula sprawdź na stronie odpowiedniej jednostki dyplomatycznej (konsulat lub
ambasada).
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4.4.2. Uznanie świadectwa
Jeśli pochodzisz z kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia lub nie można automatycznie uznać Twojego
świadectwa z mocy prawa polskiego, konieczna będzie
procedura uznania Twojego świadectwa ukończenia
szkoły średniej w Zachodniopomorskim Kuratorium
Oświaty. Uznanie to pozwoli kontynuować naukę
w Polsce rozpoczętą w Twoim kraju. O istnieniu
takiej konieczności zostałeś poinformowany
w decyzji o przyjęciu na studia. Na uznanie
świadectwa lub dyplomu masz czas najpóźniej
do końca pierwszego semestru, ale warto zająć się
tym jak najszybciej, ponieważ często wymaga to
uzyskania dodatkowych dokumentów.

KROK 1.

Przygotuj wymagane dokumenty. Wniosek o przeprowadzenie nostryﬁkacji znajdziesz na stronie.
Potrzebne Ci będą jeszcze:

KROK 3.

Zgłoś się do Kuratorium w wyznaczonym terminie
(informację o terminie otrzymasz w piśmie z Kuratorium) po odbiór decyzji o uznaniu Twojego świadectwa lub dyplomu.

KROK 4.

Dostarcz decyzję o uznaniu do Działu ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

Jeżeli studiujesz w języku angielskim i nie
znasz języka polskiego, aby przeprowadzić
uznanie będziesz potrzebował pomocy Działu
ds. Obcokrajowców (cała procedura jest prowadzona w języku polskim).
Zgłoś się do nas z oryginałami dokumentów,
a wskażemy Ci dalsze kroki.

• oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
zalegalizowane lub opatrzone apostille;
• dodatek z wykazem przedmiotów końcowych
i uzyskanych ocen;
• informacja o uzyskanych uprawnieniach do
kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie
w państwie, w którego systemie edukacji wydano
świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień (dokument może być wydany
przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która
wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego
systemie edukacji wydano świadectwo);
• tłumaczenie dokumentów na język polski przez
polskiego tłumacza przysięgłego;
• dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wiza, karta pobytu).

KROK 2.

Udaj się do Zachodniopomorskiego Kuratorium
Oświaty – Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4 (wejście
od ul. Szczerbcowej) i złóż komplet dokumentów.
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4.5. Obowiązkowe
ubezpieczenie
zdrowotne

Ważne! Zabierz ze sobą:
• druk ZUS ZZA,
• paszport,
• legitymację studencką.

W większości krajów podczas ubiegania się
o wizę w polskim konsulacie będziesz musiał złożyć
wraz z wnioskiem wizowym potwierdzenie
posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Zazwyczaj
w tym celu zakupuje się polisę ubezpieczeniową
na sumę minimum 30 000 euro obowiązującą przez
rok.
Niestety ten typ ubezpieczenia w wielu
przypadkach nie umożliwia bezpłatnego leczenia
w placówkach państwowych w Polsce. Dlatego
rekomendujemy po przyjeździe do Polski ubezpieczenie się w Narodowym Funduszu Zdrowia
– NFZ (jest to system ubezpieczenia, w którym
ubezpieczeni są wszyscy pracujący Polacy oraz ich
rodziny).
Obywatele kraju spoza Unii Europejskiej
nieposiadający Karty Polaka lub decyzji
polskiego konsula o polskim pochodzeniu
Jeśli pochodzisz z kraju, który nie należy do Unii
Europejskiej (nie posiadasz też Karty Polaka lub
decyzji polskiego konsula o polskim pochodzeniu), możesz ubezpieczyć się w NFZ dobrowolnie.
W tym celu należy:

KROK 1.

Przyjdź do Działu ds. Obcokrajowców (budynek
przy ul. Wały Chrobrego 1–2, pokój 102) i wypełnij
druk ZUS ZZA.

KROK 2.

Pojedź do NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) i podpisz umowę.
Adres: Zachodniopomorski
w Szczecinie, ul. Arkońska 45.

Oddział

NFZ

Dojazd:
• z powodu obecnie prowadzonych robót drogowych należy sprawdzić możliwe formy dojazdu na stronie https://jakdojade.pl/szczecin ustaw Plac Rodła jako punkt startowy, ponieważ
w ten sposób otrzymasz najwięcej opcji dojazdu;

Podpisz umowę z NFZ – w NFZ uzyskasz informację w języku polskim oraz angielskim.
Umowę będziesz musiał podpisać w języku polskim,
ale możesz otrzymać jej tłumaczenie w języku
angielskim.

KROK 3.

Pojedź do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), aby otrzymać deklarację ubezpieczenia
i nr konta.
Adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Matejki 22 (na placu Rodła, przy Galaxy),
I piętro (sala obsługi interesantów).
Przed wejściem pobierz w automacie numer do
stanowiska SKŁADKI/UBEZPIECZENIA i później
SKŁADANIE DOKUMENTÓW (otrzymasz bilet
z literą A).
Ważne! Zabierz ze sobą:
• umowę z NFZ (Narodowym Funduszem Zdrowia),
• druk ZUS ZZA,
• paszport,
• legitymację studencką.
Przy okienku powiedz osobie obsługującej
(lub pokaż następujące 2 punkty), że:
• chcesz pobrać deklarację na bieżący miesiąc
oraz na przykład na 4 kolejne miesiące (dzięki temu nie będziesz musiał chodzić do ZUS
co miesiąc, aby pobrać deklarację, lecz dopiero po upływie na przykład 4 miesięcy). Po tym
terminie będziesz musiał iść do ZUS po kolejne
deklaracje na kolejne miesiące;
• prosisz o indywidualny numer konta bankowego, na który będziesz przelewał pieniądze na
składkę ubezpieczeniową.

KROK 4.

Opłać składkę ubezpieczenia, wpłacając należność na podany indywidualny numer konta
bankowego. Pamiętaj, że opłatę musisz wnieść
do 15. dnia kolejnego miesiąca (np. za styczeń
do 15 lutego itd.). Opłata wynosi 55,80 zł miesięcznie. Jeśli zapomnisz o wniesieniu opłaty
to Twoje ubezpieczenie zostanie automatycznie
anulowane, więc pamiętaj o tym!
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KROK 5.

Zakończenie umowy. Jeśli wyjeżdżasz poza Polskę
na dłużej niż jeden miesiąc i zdecydujesz się zakończyć ubezpieczenie lub zdecydujesz się anulować
ubezpieczenie z jakiegokolwiek innego powodu,
pamiętaj o poinformowaniu o tym NFZ tak szybko, jak to możliwe – w przeciwnym razie NFZ nadal
obciąży Cię płatnością za kolejne miesiące, a jeśli
kiedykolwiek zdecydujesz ponownie ubezpieczyć
się w NFZ, będziesz musiał najpierw uregulować
dług wobec NFZ. Informacja o wypowiedzeniu
ubezpieczenia może być przesłana do NFZ pocztą
elektroniczną na adres sekretariat@nfz-szczecin.pl.
W treści e-maila należy:
• podać swoje imię i nazwisko (tak jak w paszporcie),
• podać nr paszportu,
• podać PESEL,
• napisać: Informuję o rozwiązaniu umowy dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ z dniem …………..
(tu trzeba podać datę z jaką chcesz rozwiązać
umowę i nie może to być data z przeszłości).
Obywatele Unii Europejskiej oraz posiadacze
Karty Polaka lub decyzji o polskim
pochodzeni

4.5.1. Co jest dla ubezpieczonych
darmowe, a co nie
Jeżeli jesteś ubezpieczony w NFZ, możesz
korzystać bezpłatnie między innymi z badań
i porad lekarskich (w razie potrzeby także
w domu), leczenia ambulatoryjnego (w przychodni) i szpitalnego, rehabilitacji leczniczej,
proﬁlaktyki zdrowotnej. Świadczenia mogą
być udzielane zarówno przez placówki publiczne,
niepubliczne oraz osoby wykonujące zawód
medyczny, czy przez grupową praktykę lekarską (lekarze
specjaliści lub stomatolodzy), jeżeli zawarli z NFZ
umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w danym zakresie. Informacja, czy dany lekarz współpracuje z NFZ, zazwyczaj jest wyraźnie oznakowana
na drzwiach gabinetu.
Oprócz państwowej służby zdrowia funkcjonują
także prywatne przychodnie i gabinety lekarskie
specjalistyczne. Wizyty w nich są odpłatne zgodnie z
cennikiem danej placówki. Przeciętna opłata za pojedynczą wizytę lekarską wynosi ok. 150–200 zł. Podobnie
jest z badaniami wykonywanymi w tych placówkach.
Za wszystkie należy zapłacić.

Jeśli:

4.5.2. Deklaracja wyboru lekarza

• posiadasz ważną Kartę Polaka lub

Jeśli zachorujesz, idź do dowolnie wybranej
przychodni (najbliżej i najprościej będzie, jeśli wybierzesz Przychodnię Portową znajdującą się na parterze
akademika „Pasat”). Przy pierwszej wizycie w wybranej przychodni wypełnisz deklarację wyboru lekarza
rodzinnego. Po złożeniu tego dokumentu w rejestracji będziesz już przypisany do tej przychodni i tego
lekarza (przychodnię i lekarza możesz zmienić
raz do roku).

• posiadasz decyzję polskiego konsula uznającą
Ciebie za osobę pochodzenia polskiego, lub
• pochodzisz z kraju należącego do Unii Europejskiej, ale nie jesteś w nim ubezpieczony,
możesz zawnioskować, by comiesięczne składki
płaciła za Ciebie uczelnia.
Aby tak się stało, musisz przyjść do Działu ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej (nie wcześniej niż po rozpoczęciu studiów i otrzymaniu legitymacji studenckiej).
Na miejscu pomożemy wypełnić Ci wniosek o ubezpieczenie. Od tej pory każdego miesiąca Akademia
będzie opłacała składki na Twoje ubezpieczenie,
a Ty będziesz mógł chodzić do lekarza bezpłatnie.
Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 18 lat, koniecznie
zajrzyj do rozdziału 4.1.5.

Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 18 lat, koniecznie
zajrzyj do rozdziału 4.1.6.

4.5.3. Wizyta u lekarza
Za każdym razem, kiedy wybierasz się w wizytą do
lekarza, należy mieć przy sobie:
• paszport zagraniczny,
• legitymację studencką wraz z numerem PESEL
nadanym przez Urząd Miejski,
• kartę EKUZ (jeśli jesteś ubezpieczony w którymś
z krajów EU),
• potwierdzenie posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego.
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Jeżeli lekarz uzna, że choroba uniemożliwi Ci
obecność na zajęciach, wystawi dokument o nazwie zwolnienie lekarskie. Tylko taki oficjalny
dokument jest podstawą nieobecności na zajęciach na uczelni. Nie zapomnij dostarczyć go po
wyzdrowieniu do dziekanatu.

4.5.4. Wizyta u lekarza
z zagraniczną polisą
ubezpieczeniową
Niestety publiczne placówki zdrowotne uznają tylko
ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Osoba posiadająca zagraniczną polisę ubezpieczeniową traktowana jest jako osoba nieubezpieczona. Dlatego za wizytę nawet w państwowej przychodni trzeba
będzie zapłacić. Otrzymany rachunek należy przedstawić ﬁrmie, która wystawiła Twoją polisę wraz
ze zgłoszeniem skorzystania z usługi medycznej.
Dopiero wówczas ubezpieczyciel zwróci Ci poniesione koszty. Cała procedura może być czasochłonna,
a często okazuje się, że Twoja polisa refunduje tylko
koszty zabiegów ratujących życie (a więc koszty leczenia grypy czy bolącego zęba będziesz musiał ponieść
w całości sam).
Jednorazowa wizyta u lekarza rodzinnego to koszt ok.
100 zł. Natomiast wizyta specjalistyczna lub leczenie
szpitalne może podnieść koszty nawet do kilku tysięcy złotych, które trzeba będzie ponieść z własnej
kieszeni.

4.5.5. Recepty
Jeśli w wyniku badania lekarz stwierdzi, że jesteś
chory, z całą pewnością wystawi Ci receptę na lekarstwa. Obecnie zgodnie z przepisami wystawiane są
tzw. e-recepty. Jest to elektroniczna wersja recepty
umożliwiająca przekazanie informacji na temat leku
przepisanego pacjentowi od lekarza do farmaceuty
w aptece i do NFZ. Pacjent otrzymuje ją w postaci
kodu przesłanego SMS-em lub e-mailem. Otrzymany
kod należy okazać w aptece.
W Polsce bezpłatne lekarstwa przysługują tylko
osobom, które ukończyły 75 lat. Wszyscy pozostali
pacjenci ponoszą koszty zakupu lekarstw. Część
lekarstw przeznaczonych do leczenia chorób przewlekłych ma obniżoną cenę (tzw. ryczałt).
Ważność recepty wynosi zwykle 30 dni od dnia jej
wystawienia.
E-recepty mogą wbyć ważne przez dłuższy okres
czasu.
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4.6. Ubezpieczenie
od następstw
nieszczęśliwych
wypadków (NNW)

• czy w Szczecinie funkcjonuje placówka obsługująca klientów w języku angielskim (ewentualnie
ukraińskim, rosyjskim, francuskim lub niemieckim);

Jest to rodzaj ubezpieczenia, w którym ochroną
objęte jest życie lub zdrowie człowieka. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w którym
osoba ubezpieczona dozna uszczerbku na zdrowiu
lub utraci życie, zostanie wypłacone odszkodowanie. Wielkość tego odszkodowania uzależniona jest
od doznanej szkody oraz wysokości ubezpieczenia.

• czy jako obcokrajowiec będziesz miał dostęp do
wszystkich usług dodatkowych powiązanych z
kontem (produktów oszczędnościowych, kredytów, debetu w rachunku itp.).

Posiadanie takiego ubezpieczenia nie jest obowiązkowe, ale w przypadku np. złamania nogi zdecydowanie usprawni rehabilitację.

4.7. Konto w banku
W czasie dłuższego pobytu w Polsce i studiowania
na pewno przyda Ci się konto osobiste w banku w
Polsce. Niemal wszystkie polskie banki deklarują
możliwość otworzenia rachunku dla cudzoziemca.
Z reguły cudzoziemiec jest proszony o okazanie
dokumentów potwierdzających legalność jego
pobytu w Polsce oraz umożliwiających weryﬁkację
tożsamości. W zależności od instytucji może być to
dowód osobisty kraju pochodzenia (ang. identity
card), prawo jazdy, oświadczenie o miejscu zamieszkania oraz wiza pobytowa. W niektórych bankach
do potwierdzenia legalności pobytu wystarczy
zaświadczenie o statusie studenta z polskiej uczelni.
Aby uniknąć kilkukrotnej wizyty w oddziale
i skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku,
warto przyjść do banku z kompletem dokumentów.
Dlatego zanim zjawisz się w placówce, skontaktuj
się wcześniej z infolinią i dokładnie opisz swoją
sytuację. Podaj nazwę dokumentu uprawniającego Cię do przebywania w Polsce (wiza, karta
stałego lub czasowego pobytu) i scharakteryzuj
swój status (rezydent, nierezydent, obywatel Unii
Europejskiej, obywatel państwa nienależącego do
UE). Następnie poproś o wyjaśnienie następujących kwestii:

• czy bank udostępnia wersję systemu transakcyjnego w języku obcym;

Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 18 lat, koniecznie
przeczytaj rozdział 4.1.4.

4.8. Karta telefoniczna,
Internet
Po przyjeździe do Polski dobrze jest zaopatrzyć się
w kartę telefoniczną SIM polskiego operatora komórkowego. Ułatwi to kontakt z Tobą oraz obniży Twoje
koszty korzystania z telefonu i Internetu.
Kartę telefoniczną SIM można zakupić w dowolnym
punkcie operatora sieci komórkowej, w kiosku RUCH-u, w sklepach, na stacjach benzynowych i wielu
innych miejscach. W Polsce obowiązuje rejestracja
kart SIM. Oznacza to, że przy zakupie karty będziesz
musiał okazać sprzedawcy swój paszport lub inny
dokument potwierdzający Twoją tożsamość.
Warto zapytać o ofertę dla studentów – często
operatorzy oferują studentom atrakcyjne promocje.
Aby skorzystać z oferty dla studentów, będziesz musiał okazać legitymację studencką. Średni abonament
wynosi ok. 30 zł miesięcznie.
Na terenie budynków Akademii Morskiej w Szczecinie
funkcjonuje bezprzewodowa sieć wi-ﬁ.

• jakie dokumenty będą konieczne, aby otworzyć
konto;
• czy bank będzie wymagał numeru PESEL (co to
jest PESEL dowiesz się w rozdziale 3.1.);
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