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Pracownicy naukowi i badacze w Niemczech 

Studenci mogą ubiegać się o § 21 ustawy o pobycie (AufenthG) po ukończeniu studiów, a naukowcy o 

§ 21 ustawy o pobycie (AufenthG) po zakończeniu pracy. O jaki tytuł rezydencji można się ubiegać, 

dowiesz się na naszej stronie Właściwa podstawa pobytu dla Twojej działalności gospodarczej. 

Zawsze będą potrzebne następujące dokumenty. 

Formularz „Wniosek o wydanie dokumentu pobytowego”. Poniżej znajdziesz ważne 

informacje dotyczące Twojej aplikacji:  

• Dla „Cel pobytu w Republice Federalnej Niemiec (GER: Zweck des Aufenthaltes in der 

Bundesrepublik Deutschland / EN: Purpose of stay in the Federal Republic of Germany)” wpisz 

→ „Samozatrudnienie (GER: Selbständigkeit / EN: Self-employment)” oraz „Wniosek dot. 

§ 21 ust. 1 (jeśli chcesz się usamodzielnić w handlu) lub § 21 ust. 2a (jeśli Twoje 

samozatrudnienie jest związane z Twoimi studiami) lub § 21 ust. 5 (jeśli chcesz się 

usamodzielnić w wolnym zawodzie) (GER: Antrag auf § 21 Abs. 1 oder § 21 Abs. 2a oder § 

21 Abs. 5 / EN: Application for § 21 para. 1 or § 21 para. 2a or § 21 para. 5)”. 

• W przypadku „Zamierzonego zatrudnienia (GER: Beabsichtigte Erwerbstätigkeit / EN: 

Intended employment)” należy wpisać → „Prowadzenie działalności gospodarczej na 

własny rachunek jako [proszę podać zawód, w którym zamierza Pan/Pani prowadzić 

działalność gospodarczą] (GER: Selbständig als [Beruf] / EN: Self-employed as [profession])”. 

• Dla lepszego zrozumienia zwizualizowaliśmy odpowiednie fragmenty tekstu z 

formularza na końcu dokumentu. 

Ważny paszport z kraju pochodzenia. 

Aktualne zdjęcie biometryczne. 

Dowód na brak podstaw do wydalenia, najlepiej w postaci zaświadczenia z policji o 

niekaralności. 

Dowód ubezpieczenia zdrowotnego. 

Biznesplan w języku niemieckim. 

Plan finansowy w języku niemieckim. Uwaga: W swoim planie finansowym musisz wyraźnie 

zaznaczyć, że możesz zabezpieczyć swoje utrzymanie (i swojej rodziny). Jeżeli utrzymujesz tylko 

siebie, Twój zysk powinien wynosić co najmniej 18 000 euro rocznie. 

Pełny życiorys w języku niemieckim. Wzór można pobrać ze strony Unii Europejskiej. 

Dotyczy tylko freelancerów: Jeśli masz już klientów, prosimy o składanie zleceń na opłaty. 

https://europa.eu/europass/pl
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W przypadku niektórych zawodów: dowód spełnienia wymogów formalnych. Dowody są 

szczególnie ważne, jeśli Twoja samodzielna działalność gospodarcza wymaga określonych 

kwalifikacji. 

 

Organ do spraw cudzoziemców może również zażądać dodatkowych dokumentów, w tym: 

• Dowód innych dochodów (np. dla artystów i nauczycieli języków obcych) 

• „List intencyjny" (np. w przypadku działalności na zasadach odpłatności) 

• Dla freelancerów: dalsze inne referencje 

 

 

Wskazówka: chciałbyś pozostać w Niemczech i definitywnie prowadzić własną działalność 

gospodarczą? Albo nie jesteś jeszcze pewien, czy chcesz się usamodzielnić, czy raczej podjąć pracę na 

etacie? W takiej sytuacji można złożyć wniosek w myśl § 20 ust. 3 ustawy o pobycie (AufenthG). Należy 

jednak tutaj wykazać, Że posiada się wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie się przez czas pobytu 

w Niemczech Po uzyskaniu tytułu pobytowego można spokojnie przemyśleć i zaplanować dalsze 

działania. Podczas gdy absolwenci studiów otrzymują pozwolenie na pobyt na 18 miesięcy, 

badacze/naukowcy otrzymują pozwolenie już tylko na 9 miesięcy. W tym czasie można jednak 

prowadzić własną działalność gospodarczą bez konieczności uzyskiwania zezwolenia ze strony Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców. Ważne jest, aby złożyć wniosek zgodnie z § 21 ustawy o pobycie (AufenthG) 

na co najmniej dwa miesiące przed upływem terminu ważności tytułu pobytowego, nawet jeśli 

prowadzisz już działalność gospodarczą. 

 

 

 

Zestawienie to opracowaliśmy starannie i sumiennie. Jednak ze względu na możliwe zmiany 

wymagań, nie możemy zagwarantować kompletności i poprawności informacji. Proszę sprawdzić w 

swoim urzędzie ds. cudzoziemców, czy wymagane są dodatkowe dokumenty. 
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Wniosek o wydanie dokumentu pobytowego 

 


	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off


