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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie wielkoÊci Êrodków niezb´dnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzo-
ziemców przekraczajàcych granic´ Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu dokumentowania ich posiadania.

Na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca
1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400,
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 731
i Nr 89, poz. 804) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. WielkoÊç Êrodków niezb´dnych do pokrycia
kosztów wjazdu i pobytu cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej okreÊla si´:
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1) dla osób, które ukoƒczy∏y 16 lat — na kwot´
100 (stu) z∏otych na ka˝dy dzieƒ pobytu, nie mniej
jednak ni˝ 500 (pi´çset) z∏otych,

2) dla osób, które nie ukoƒczy∏y 16 lat — na kwot´
50 (pi´çdziesi´ciu) z∏otych na ka˝dy dzieƒ pobytu,
nie mniej jednak ni˝ 300 (trzysta) z∏otych,

3) dla uczestników wycieczek turystycznych, obozów
m∏odzie˝owych, zawodów sportowych lub osób
majàcych op∏acone koszty pobytu w Polsce albo
osób przyje˝d˝ajàcych do placówek leczniczo-sa-
natoryjnych — na kwot´ 20 (dwudziestu) z∏otych
na ka˝dy dzieƒ pobytu, nie mniej jednak ni˝
100 (sto) z∏otych.

2. WielkoÊç Êrodków niezb´dnych do pokrycia
kosztów wjazdu i pobytu cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nieprzekraczajàcego trzech
dni oraz kosztów przejazdu przez to terytorium okreÊla
si´:

1)  dla osób, które ukoƒczy∏y 16 lat — na kwot´
300 (trzystu) z∏otych,

2)  dla osób, które nie ukoƒczy∏y 16 lat — na kwot´
150 (stu pi´çdziesi´ciu) z∏otych.

§ 2. WielkoÊç Êrodków niezb´dnych do pokrycia
kosztów wyjazdu cudzoziemca z terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej powinna pokrywaç koszty podró˝y de-
klarowanym przez cudzoziemca Êrodkiem transportu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Cudzoziemiec dokumentuje posiadanie Êrod-
ków niezb´dnych na pokrycie kosztów wjazdu, przejaz-
du, pobytu i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez okazanie na ˝àdanie funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej lub wojewody, odpowiednio:

1) waluty polskiej,

2) zagranicznych Êrodków p∏atniczych uj´tych w tabe-
li kursów walut obcych okreÊlonych jako wymie-
nialne, ustalanej przez Narodowy Bank Polski,

3) czeku turystycznego lub karty p∏atniczej,

4) zaÊwiadczenia o posiadaniu Êrodków p∏atniczych
w banku majàcym siedzib´ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w wysokoÊci nie mniejszej ni˝
okreÊlona w § 1 i 2, potwierdzonego piecz´cià
i podpisem upowa˝nionego pracownika banku,
wystawionego najpóêniej na miesiàc przed prze-
kroczeniem granicy.

2. Posiadanie przez cudzoziemca Êrodków niezb´d-
nych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej mo˝e byç udokumentowane
przez okazanie funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej,
w trakcie kontroli granicznej, lub wojewodzie przed
wydaniem wizy — orygina∏u zaproszenia, o którym
mowa w art. 15 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cu-
dzoziemcach.

3. Posiadanie przez cudzoziemca Êrodków niezb´d-
nych do pokrycia kosztów wyjazdu z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej mo˝e byç udokumentowane
przez okazanie funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej,
w trakcie kontroli granicznej, biletu uprawniajàcego do
podró˝y do kraju pochodzenia lub innego paƒstwa al-
bo przez okazanie Êrodka transportu i dokumentów
uprawniajàcych do jego u˝ywania.

4. Cudzoziemiec b´dàcy uczestnikiem wycieczki tu-
rystycznej, obozu m∏odzie˝owego, zawodów sporto-
wych lub posiadajàcy op∏acone koszty pobytu w Rze-
czypospolitej Polskiej albo przyje˝d˝ajàcy do placówki
leczniczo-sanatoryjnej dokumentuje posiadanie Êrod-
ków niezb´dnych na pokrycie kosztów wjazdu, przejaz-
du, pobytu i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej tak˝e przez okazanie na ˝àdanie funkcjonariu-
szy Stra˝y Granicznej, odpowiednio:

1) dokumentu potwierdzajàcego uczestnictwo w im-
prezie turystycznej, obozie m∏odzie˝owym lub za-
wodach sportowych,

2) dowodu wniesienia op∏at na pokrycie kosztów po-
bytu w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie co naj-
mniej wy˝ywienia i zakwaterowania,

3) skierowania do placówki leczniczo-sanatoryjnej.

5. Dokument potwierdzajàcy uczestnictwo w im-
prezie turystycznej, obozie m∏odzie˝owym lub zawo-
dach sportowych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, powi-
nien zawieraç w szczególnoÊci:

1) dok∏adne dane wystawcy dokumentu, a w szcze-
gólnoÊci jego nazw´ i siedzib´,

2) dane dotyczàce organizatora i realizatora us∏ug tu-
rystycznych,

3) termin oraz miejsce pobytu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

4) szczegó∏owy wykaz us∏ug turystycznych, a w przy-
padku wycieczki turystycznej — jej dok∏adnà tras´,

5) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres cu-
dzoziemca, w przypadku przyjazdu indywidualne-
go, lub liczb´ osób obj´tych zbiorowà  imprezà tu-
rystycznà,

6) potwierdzenie op∏acenia kosztów us∏ugi  turystycz-
nej, z wyszczególnieniem kosztów zakwaterowania
i wy˝ywienia oraz ceny tej us∏ugi.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 2 lip-
ca 2002 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


