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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 listopada 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu
korzystania ze Êwiadczeƒ przez cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy.

Na podstawie art. 85f ust. 2 ustawy z dnia 25 czerw-
ca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127,
poz. 1400 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676,
Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1180
i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie
wysokoÊci, warunków przyznawania i wstrzymywania
oraz sposobu korzystania ze Êwiadczeƒ przez cudzoziem-
ców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy (Dz. U.
Nr 18, poz. 183) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Udzielanie Êwiadczeƒ wstrzymuje si´ w przy-
padku:

1) stwierdzenia posiadania przez cudzo-
ziemca Êrodków finansowych na pokry-

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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cie kosztów pobytu w Rzeczypospolitej
Polskiej,

2) opuszczenia przez cudzoziemca oÊrodka
bez podania przyczyn na okres d∏u˝szy
ni˝ 3 dni,

3) wydania decyzji ostatecznej o nadaniu
lub odmowie nadania statusu uchodêcy
w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) wykorzystania Êwiadczeƒ w sposób nie-
zgodny z celem, na jaki zosta∏y przyzna-
ne,

5) wykonywania pracy albo prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej przez cudzo-
ziemca,

6) ra˝àcego lub uporczywego naruszania
przez cudzoziemca postanowieƒ regula-
minu oÊrodka, czyniàcego ucià˝liwym
lub niebezpiecznym przebywanie cudzo-
ziemców lub pracowników w oÊrodku,

7) zatrzymania cudzoziemca podczas próby
nielegalnego przekroczenia granicy Rze-
czypospolitej Polskiej albo zatrzymania
po przekroczeniu granicy i przekazania
stronie polskiej,

8) tymczasowego aresztowania cudzoziem-
ca lub odbywania przez niego kary po-
zbawienia wolnoÊci.

2. Nie wstrzymuje si´ udzielania Êwiadczeƒ,
je˝eli przemawiajà za tym wzgl´dy humani-
tarne lub dobro ma∏oletniego dziecka,
w szczególnoÊci:
1) kobiecie w cià˝y,
2) ma∏oletniemu,
3) cudzoziemcowi, któremu towarzyszà

dzieci poni˝ej 16 roku ˝ycia,

4) cudzoziemcowi wymagajàcemu leczenia
szpitalnego.

3. Wstrzymanie Êwiadczeƒ nast´puje w przy-
padkach, o których mowa w ust. 1:
1) w pkt 1, 2 i 4—7 — z dniem stwierdzenia

zaistnienia okolicznoÊci wymienionych
w tych przepisach,

2) w pkt 3 — po up∏ywie 14 dni od dnia do-
r´czenia decyzji ostatecznej o nadaniu
lub odmowie nadania statusu uchodêcy
w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) w pkt 8 — z dniem pozbawienia cudzo-
ziemca wolnoÊci lub zastosowania wo-
bec niego tymczasowego aresztowania.

4. Wstrzymanie Êwiadczeƒ nast´puje w przy-
padkach, o których mowa w ust. 1:
1) w pkt 1 — do czasu wyczerpania Êrodków

finansowych posiadanych przez cudzo-
ziemca na pokrycie kosztów pobytu
w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) w pkt 2 — do czasu powrotu cudzoziem-
ca do oÊrodka,

3) w pkt 4—7 — do czasu zakoƒczenia po-
st´powania o nadanie statusu uchodêcy,

4) w pkt 8 — do czasu zwolnienia cudzo-
ziemca z zak∏adu karnego lub aresztu
Êledczego.”;

2) u˝yte w § 5 w ust. 2, w § 6 w ust. 1 w pkt 1 i 2 i w § 11
w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „1/2 diety” zast´puje si´
wyrazami „45% diety”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik


