
Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wysokoÊç Êrodków finansowych, które powinien
posiadaç cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokumenty, które mogà potwierdziç posiadanie
przez cudzoziemca Êrodków finansowych;

3) cel przekroczenia przez cudzoziemca granicy, ze
wzgl´du na który nast´puje zró˝nicowanie wyma-
ganej wysokoÊci Êrodków, które cudzoziemiec po-
winien posiadaç.

§ 2. 1. Cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu nieprzekra-
czajàcy 3 dni powinien posiadaç Êrodki finansowe na
pokrycie kosztów zakwaterowania, wy˝ywienia, prze-
jazdu i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w wysokoÊci co najmniej 300 z∏otych albo równowar-
toÊç tej kwoty w walutach obcych.

2. Cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej na okres pobytu powy˝ej 3 dni
powinien posiadaç Êrodki finansowe na pokrycie kosz-
tów, o których mowa w ust. 1, w wysokoÊci co naj-
mniej 100 z∏otych na ka˝dy dzieƒ pobytu albo równo-
wartoÊç tej kwoty w walutach obcych.

3. Dokumentami, które mogà potwierdziç posiada-
nie przez cudzoziemca Êrodków finansowych niezb´d-
nych do pokrycia kosztów zakwaterowania, wy˝ywie-
nia, przejazdu i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w wysokoÊci, o której mowa w ust. 1 i 2, sà:

1) czek podró˝ny lub karta kredytowa;

2) zaÊwiadczenie o posiadaniu Êrodków p∏atniczych
w banku lub spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-
-kredytowej majàcych siedzib´ na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, w wysokoÊci nie mniejszej
ni˝ okreÊlona w ust. 1 i 2, potwierdzone piecz´cià
i podpisem upowa˝nionego pracownika tego ban-
ku lub spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-kredy-
towej, wystawione najpóêniej na miesiàc przed
przekroczeniem granicy;

3) orygina∏ zaproszenia, o którym mowa w art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach.

4. Dokumentami, które mogà potwierdziç posiada-
nie przez cudzoziemca Êrodków finansowych niezb´d-
nych do pokrycia kosztów wyjazdu z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, mogà byç tak˝e:

1) bilet uprawniajàcy do podró˝y do kraju pochodze-
nia lub innego paƒstwa;

2) dokument uprawniajàcy do u˝ywania posiadane-
go Êrodka transportu.

§ 3. 1. Cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej powinien posiadaç na pokry-
cie kosztów leczenia kwot´ co najmniej 300 z∏otych na
ka˝dy dzieƒ pobytu albo jej równowartoÊç w walutach
obcych.

2. Dokumentami, które mogà potwierdziç posiada-
nie przez cudzoziemca Êrodków finansowych niezb´d-
nych do pokrycia kosztów leczenia, sà:

1) orygina∏ zaproszenia, o którym mowa w art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach;

2) potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela
kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

§ 4. 1. Cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1) jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu
m∏odzie˝owego, zawodów sportowych,

2) ma op∏acone koszty pobytu w Rzeczypospolitej
Polskiej,

3) przyje˝d˝a do placówki leczniczo-sanatoryjnej, 

powinien posiadaç kwot´ co najmniej 20 z∏otych na
ka˝dy dzieƒ pobytu, nie mniej jednak ni˝ 100 z∏otych,
oraz kwot´ co najmniej 300 z∏otych na pokrycie kosz-
tów leczenia na ka˝dy dzieƒ pobytu albo ich równo-
wartoÊç w walutach obcych.

2. Posiadanie Êrodków finansowych na pokrycie
kosztów leczenia, o których mowa w ust. 1, mo˝e byç
potwierdzone dokumentem potwierdzajàcym pokry-
cie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokumentami, które mogà potwierdziç cel prze-
kroczenia granicy przez cudzoziemców, o których mo-
wa w ust. 1, sà:

1) dokument potwierdzajàcy uczestnictwo w impre-
zie turystycznej, obozie m∏odzie˝owym lub zawo-
dach sportowych;

Dziennik Ustaw Nr 217 — 15615 — Poz. 1616

1616

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 paêdziernika 2007 r.

w sprawie wysokoÊci Êrodków finansowych, które powinien posiadaç cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów, które mogà potwierdziç posiadanie tych

Êrodków

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 245).



2) dowód wniesienia op∏at za pobyt w Rzeczypospo-
litej Polskiej w zakresie obejmujàcym co najmniej
koszty zakwaterowania i wy˝ywienia;

3) skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej.

4. Dokument potwierdzajàcy uczestnictwo w im-
prezie turystycznej, obozie m∏odzie˝owym lub zawo-
dach sportowych, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, po-
winien zawieraç imi´ i nazwisko, miejsce zamieszka-
nia i adres cudzoziemca, w przypadku przyjazdu indy-
widualnego, lub liczb´ osób obj´tych zbiorowà impre-
zà turystycznà, oraz w szczególnoÊci:

1) dane wystawcy dokumentu, a w szczególnoÊci je-
go 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) potwierdzenie op∏acenia kosztów us∏ugi turystycz-
nej, z wyszczególnieniem kosztów zakwaterowa-
nia i wy˝ywienia oraz ceny tej us∏ugi.

§ 5. 1. Cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu podj´cia lub kontynu-
owania studiów, uczestniczenia w badaniach nauko-
wych lub szkoleniach powinien posiadaç:

1) kwot´ 1 600 z∏otych albo jej równowartoÊç w wa-
lutach obcych na pokrycie kosztów zakwaterowa-
nia i wy˝ywienia przez okres pierwszych 2 miesi´-
cy pobytu na tym terytorium;

2) kwot´ 300 z∏otych albo jej równowartoÊç w walu-
tach obcych na pokrycie kosztów leczenia na ka˝-
dy dzieƒ pobytu przez okres miesiàca od dnia
wjazdu na to terytorium.

2. Dokumentami, które mogà potwierdziç posiada-
nie przez cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, Êrod-
ków finansowych niezb´dnych do pokrycia kosztów
zakwaterowania i wy˝ywienia, sà:

1) zaÊwiadczenie o posiadaniu Êrodków p∏atniczych
w banku lub spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-
-kredytowej majàcych siedzib´ na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, w wysokoÊci nie mniejszej
ni˝ okreÊlona w ust. 1, potwierdzone piecz´cià
i podpisem upowa˝nionego pracownika banku
lub spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-kredyto-
wej, wystawione najpóêniej na miesiàc przed
przekroczeniem granicy;

2) orygina∏ zaproszenia, o którym mowa w art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach;

3) dokument potwierdzajàcy przyznanie stypendium.

3. Posiadanie Êrodków na pokrycie kosztów lecze-
nia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mo˝e byç potwier-
dzone:

1) orygina∏em zaproszenia, o którym mowa w art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach;

2) dokumentem potwierdzajàcym pokrycie przez
ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dokumentem, który mo˝e potwierdziç cel prze-
kroczenia granicy przez cudzoziemca, o którym mowa
w ust. 1, jest zaÊwiadczenie o przyj´ciu na studia,
uczestniczeniu w badaniach naukowych lub szkoleniu.

5. W przypadku gdy z zaÊwiadczenia, o którym mo-
wa w ust. 2 pkt 1, wynika, ˝e cudzoziemiec podejmuje
studia, uczestniczy w badaniach naukowych lub szko-
leniu na zasadach odp∏atnoÊci, jest wymagany tak˝e
dowód wniesienia op∏aty za pierwszy rok nauki lub za
ca∏y okres nauki, gdy jest krótszy ni˝ rok, albo potwier-
dzenie posiadania Êrodków w wysokoÊci wystarczajà-
cej do uiszczenia op∏aty, wynikajàcej z tego zaÊwiad-
czenia.

§ 6. W przypadku gdy cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza
posiadanie Êrodków finansowych w walucie obcej, do
przeliczenia jej na walut´ polskà stosuje si´ Êredni
kurs tej waluty og∏oszony przez Narodowy Bank Polski
w ostatnim dniu roboczym poprzedzajàcym wjazd 
cudzoziemca na to terytorium.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw 
Wewn´trznych i Administracji z dnia 29 wrzeÊnia 
2003 r. w sprawie wysokoÊci Êrodków finansowych,
które powinien posiadaç cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i dokumentów,
które mogà potwierdziç posiadanie tych Êrodków oraz
cel przekroczenia granicy (Dz. U. Nr 178, poz. 1748
i Nr 232, poz. 2341).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
W. Stasiak
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