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Zagranicznych - http://polakzagranica.msz.gov.pl/  

http://polakzagranica.msz.gov.pl/
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ZAMIAST WSTĘPU 

Wyjazd na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+ to nie tylko okazja do zdobycia 

nowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, doskonalenia języka obcego, ale także 

wspaniała PRZYGODA. 

Zależy nam, aby ta przygoda była także BEZPIECZNA! 

Dlatego oddajemy w Wasze ręce ten mini przewodnik, liczymy, że dzięki niemu będziecie 

mogli się skuteczniej przygotować do wyjazdu. 

 

Zanim rozpoczniecie przygodę: 

- sprawdźcie ważność Waszych paszportów i upewnijcie się czy, aby wjechać na teren 

kraju nie będą Wam potrzebne inne dokumenty – wiza, książeczka szczepień itp.; 

- zostawcie najbliższym osobom adres lub numer telefonu, pod którym będziecie 

dostępni;  

- przekażcie koordynatorowi programu Erasmus+ w WSEiZ dane osób, które należy 

powiadomić w przypadku zaistnienia problemów podczas pobytu za granicą; 

- zgłoście swoją podróż w systemie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”; 

- zabierzcie ze sobą adresy i numery telefonów polskich przedstawicielstw 

dyplomatycznych i urzędów konsularnych; 

- zabierzcie ze sobą słownik – zawsze się przyda; 

- zabierzcie jedno zdjęcie paszportowe - przyda się w Uczelni Partnerskiej, aby 

otrzymać legitymację studencką lub gdy utracicie paszporty i konieczne będzie 

uzyskanie nowych. 

https://odyseusz.msz.gov.pl/
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UBEZPIECZENIE 

Obowiązek zapewnienia ubezpieczenia, przed wyjazdem z Polski, spoczywa na Stypendyście, czyli 

na WAS! 

 

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 

 obowiązuje w państwach UE i EFTA,  

 wydawana jest przez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia,  

 daje prawo do korzystania z usług publicznej służby zdrowia,  

 nie pokrywa kosztów wizyt specjalistycznych, leczenia planowanego, transportu 

medycznego, transportu ciała. 

 

Wzór wniosku o wydanie karty EKUZ znajdziecie na stronach NFZ, natomiast samą kartę można 

odebrać w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 

Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie 

ubezpieczeniowej. 

 

Zachęcamy do rozważenia zakupu dodatkowego podróżnego ubezpieczenia medycznego.  

Dokonując wyboru ubezpieczenia, zwróćcie uwagę przede wszystkim na:  

 kwoty ubezpieczenia,  

 call centre funkcjonujące 24/24,  

 sposób regulowania płatności (na bieżąco – refundacja na podstawie rachunków), 

 indywidualne potrzeby, np.: zwyżka na choroby przewlekłe, badania lekarskie, itp. 

Warto także zapoznać się z zapisami w polisie dotyczącymi wyłączenia odpowiedzialności. 

 

Pamiętajcie, że konieczne jest posiadanie następujących ubezpieczeń: 

- zdrowotne – może być to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) z NFZ, 

- od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),  

a w przypadku praktyk – dodatkowo:  

- odpowiedzialności cywilnej (OC). 

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/hidden_main_page/kontakt
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OC 

NNW 
EKUZ 

Część Uczelni Partnerskich wymaga od Stypendystów Erasmusa+ wykupienia obowiązkowego 

ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedzcie się przed wyjazdem, 

jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej. 

 

Nie zapominajcie także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży! 

 

 

NNW 

Odrębną, istotną kwestią jest zakup polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli w skrócie 

NNW.  

Jest ona dostępna w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Ewentualnie można zaopatrzyć się 

w jedną z popularnych kart studenckich. Polisa kupiona w banku lub u tradycyjnego brokera 

ubezpieczeniowego z reguły jest droższa, niż karta studencka oraz nie oferuje tylu zniżek i rabatów. 

Wybór należy do Was. 

 

 

OC 

Na czas realizacji praktyki Student, dodatkowo, zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, obejmującego szkody spowodowane przez studenta w miejscu pracy. 

Ten typ ubezpieczenia z powodzeniem kupicie w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. 

 

 

 

 

 

 

 

Za zapewnienie ubezpieczeń obowiązkowych  

jest odpowiedzialny Student, czyli WY! 
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ODYSEUSZ – CZYLI ZAREJESTRUJ SWOJĄ PODRÓŻ 

Ze względu na Wasze bezpieczeństwo zarejestrujcie swoje pobyty w serwisie Odyseusz, 

prowadzonym przez Ministra Spraw Zagranicznych: https://odyseusz.msz.gov.pl/ 

 

Dzięki rejestracji: 

 w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć 

z Wami kontakt, 

 udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-

konsularną, 

 serwis może być także wykorzystany do informowania o możliwości rejestracji do udziału 

w wyborach za granicą. 

 

Do Waszej dyspozycji jest także bezpłatna aplikacja MSZ – iPolak, dzięki której możecie podróżować 

bezpieczniej: https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak  

 to niezbędnik w podróży, 

 wskaże drogę do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej,  

 podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu czy jak zadbać o własne 

bezpieczeństwo w różnych zakątkach świata.  

Znajdziecie w niej także aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. 

 

Zachęcamy także do systematycznego śledzenia serwisu MSZ OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH 

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych 

 

 

 

 

 

https://odyseusz.msz.gov.pl/
https://odyseusz.msz.gov.pl/
https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak
https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych
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WIEDZA O WARUNKACH MIEJSCOWYCH 

Zanim wyjedziecie warto dokładnie 

przestudiować przepisy wjazdowe i celne, 

np. sprawdzić: 

 czy wjedziecie do kraju na podstawie 

jedynie dowodu osobistego, czy 

niezbędny będzie paszport? 

 czy niezbędna jest wiza przy dłuższych 

pobytach? 

 jak długo musi być ważny dokument, na 

podstawie którego przekraczacie 

granicę? 

 specyficzne restrykcje celne. 

 

Zachęcamy także, aby zapoznać się z: 

 warunkami bezpieczeństwa na miejscu; 

 zasadami podróżowania po kraju; 

 lokalnym prawem i zwyczajami. 

 

 

Pomocne będą z pewnością NARZĘDZIA INFORMACYJNE Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 

 

Poradnik Polak za granicą http://polakzagranica.msz.gov.pl/ 

Aplikacja mobilna iPolak http://www.msz.gov.pl/pl/ipolak  

Ostrzeżenia dla podróżujących 
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzeze
nia_dla_podrozujacych 

Komunikaty na stronach placówek http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/  

Informatory na stronie głównej MSZ http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/  

 

 

@PolakZaGranica 

 

 

http://polakzagranica.msz.gov.pl/
http://www.msz.gov.pl/pl/ipolak
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/profile_krajow/


WIZA 

Podstawowe zasady wjazdu obywateli polskich do poszczególnych państw i na wybrane terytoria 

szczegółowo opisane są na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

 

Wyjazdy na pobyt stały, w celu podjęcia nauki, pracy lub innej działalności zarobkowej mogą być 

obwarowane dodatkowymi przepisami, dlatego warto zapoznać się z poradnikiem „Polak za granicą”. 

 

Dodatkowe, szczegółowe informacje udzielane są przez akredytowane w Polsce przedstawicielstwa 

dyplomatyczne lub urzędy konsularne kraju docelowego - 

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/protokol_dyplomatyczny/misje_dyplomatyczne_i_urzedy_k

onsularne_w_polsce/przedstawicielstwa_dyplomatyczne  

 

 

POMOC KONSULARNA 

Będąc za granicą pomocy można szukać w polskich placówkach, jak: 

 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Tymczasowy punkt konsularny; 

 Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Listę placówek znajdziesz na stronie MSZ: 

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/ 

 

Konsul działa w granicach i na podstawie prawa polskiego, międzynarodowego oraz prawa państwa 

przyjmującego. Pamiętajcie, że nie zawsze będzie mógł Wam pomóc. 

 

Czego konsul nie może? 
 regulować zobowiązań finansowych (długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania 

sądowego, koszty leczenia itp.); 

 świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy 

transportowe; 

 pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania; 

 ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron 

wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług 

turystycznych etc.); 

 pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może 

natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu 

konsularnego); 

 świadczyć pomocy konsularnej na rzecz obywateli państw trzecich1. 

 

                                                           
1
 Źródło: http://polakzagranica.msz.gov.pl/Porady,dla,podrozujacych,13.html, stan na dzień: 31 sierpnia 2016 r. 

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/protokol_dyplomatyczny/misje_dyplomatyczne_i_urzedy_konsularne_w_polsce/przedstawicielstwa_dyplomatyczne
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/protokol_dyplomatyczny/misje_dyplomatyczne_i_urzedy_konsularne_w_polsce/przedstawicielstwa_dyplomatyczne
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/protokol_dyplomatyczny/misje_dyplomatyczne_i_urzedy_konsularne_w_polsce/przedstawicielstwa_dyplomatyczne
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/protokol_dyplomatyczny/misje_dyplomatyczne_i_urzedy_konsularne_w_polsce/przedstawicielstwa_dyplomatyczne
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/
http://polakzagranica.msz.gov.pl/Porady,dla,podrozujacych,13.html
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Pomoc konsularna W SYTUACJI KRYZYSOWEJ: 

 telefony alarmowe placówek; 

 przycisk alarmowy w aplikacji iPolak; 

 Centrum Operacyjne MSZ w Warszawie działające 24/24; 

 Infolinia MSZ. 

 

Konsul ustala liczbę obywateli polskich na obszarze zagrożonym oraz nawiązuje z nimi kontakt.  

Dalsze postępowanie zależy jest od rozwoju sytuacji i potrzeb.  

 

Pamiętajcie, że Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej nie udziela pomocy konsularnej 

obywatelom polskim, w takim zakresie jak Konsulat Generalny RP. 

Konsul honorowy dba o promocję Polski w sferze gospodarki, kultury, nauki i turystyki, natomiast 

zakres pomocy, jakiej może udzielić konsul honorowy obywatelowi polskiemu w przypadkach 

losowych jest ograniczony jedynie do przekazania informacji zainteresowanemu lub konsulowi 

zawodowemu.  

 

 

DANE KONTAKTOWE 

Kontakt ogólny 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 

ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa 

tel. +48 22 825 80 32/33 

e-mail: erasmus@wseiz.pl 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus – dr Justyna Kłys 

Rektorat WSEiZ 

e-mail: justyna.klys@wseiz.pl 

Koordynator Wydziału Architektury Programu Erasmus – dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska 

Dziekanat Wydziału Architektury WSEiZ 

e-mail: m.leszczynska@wseiz.pl 

Asystent Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus – mgr Lia Sayadyan 

Rektorat WSEiZ 

e-mail: l.sayadyan@wseiz.pl 

mailto:erasmus@wseiz.pl
mailto:justyna.klys@wseiz.pl
mailto:m.leszczynska@wseiz.pl
mailto:l.sayadyan@wseiz.pl

