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Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerw-
ca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127,
poz. 1400) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç op∏at pobie-
ranych w kraju za wydanie karty pobytu, polskiego do-
kumentu podró˝y dla cudzoziemca, tymczasowego
polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca, doku-
mentu podró˝y przewidzianego w Konwencji Genew-
skiej oraz tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci
cudzoziemca, tryb ich uiszczania, warunki i zakres sto-
sowania ulg oraz zwolnieƒ od op∏at, warunki podwy˝-
szania op∏at w razie zawinionej utraty albo zniszczenia
dokumentu, a tak˝e dokumenty wymagane do uzyska-
nia ulg i zwolnieƒ.

§ 2. Za wydanie karty pobytu pobiera si´ op∏at´
w wysokoÊci 50 z∏.

§ 3. Za wydanie polskiego dokumentu podró˝y dla
cudzoziemca pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci 100 z∏.

§ 4. Za wydanie tymczasowego polskiego doku-
mentu podró˝y dla cudzoziemca pobiera si´ op∏at´
w wysokoÊci 50 z∏.

§ 5. Za wydanie dokumentu podró˝y przewidziane-
go w Konwencji Genewskiej pobiera si´ op∏at´ w wy-
sokoÊci 20 z∏.

§ 6. Ulgowe op∏aty za wydanie karty pobytu, pol-
skiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca lub tym-
czasowego polskiego dokumentu podró˝y dla cudzo-
ziemca pobiera si´ w wysokoÊci 50% op∏aty okreÊlonej
w § 2—4 od:

1) cudzoziemców, którzy wystàpili o wymian´ doku-
mentu w okresie jego wa˝noÊci ze wzgl´du na:
a) zmian´ nazwiska, imienia lub innych danych,

które podlegajà wpisowi do dokumentu,
b) zmian´ wyglàdu cudzoziemca posiadajàcego

dokument, która mo˝e utrudniç ustalenie jego
to˝samoÊci,

c) brak w dotychczas posiadanym dokumencie
miejsca na zamieszczenie nowych danych, które
podlegajà wpisowi do tego dokumentu, lub wy-
maganych piecz´ci,

2) cudzoziemców, którzy znajdujà si´ w trudnej sytu-
acji materialnej,

3) cudzoziemców, których celem pobytu jest pobiera-
nie nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponad-
gimnazjalnej albo w szkole wy˝szej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

4) cudzoziemców, których celem pobytu jest udzia∏
w szkoleniach i sta˝ach zawodowych realizowa-
nych w ramach programów Unii Europejskiej na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

5) ma∏oletnich cudzoziemców, którzy w dniu z∏o˝enia
wniosku o wydanie dokumentu nie mieli ukoƒczo-
nych 16 lat.

§ 7. Nie pobiera si´ op∏aty za wydanie:
1) dokumentów okreÊlonych w § 1 — w przypadku ich

wymiany z powodu wady technicznej dokumentu,
2) tymczasowego polskiego dokumentu podró˝y dla

cudzoziemca — w przypadku wydalania z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca niepo-
siadajàcego dokumentu paszportowego,

3) tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzo-
ziemca,

4) pierwszego dokumentu podró˝y przewidzianego
w Konwencji Genewskiej,

5) pierwszej karty pobytu od cudzoziemca, który
otrzyma∏ w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodêcy,

6) pierwszej karty pobytu od cudzoziemca, który uzy-
ska∏ zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny jako cz∏onek najbli˝szej rodziny repatrianta.

§ 8. 1. Za wydanie nowego dokumentu, je˝eli doku-
ment zosta∏ utracony lub zniszczony w sposób zawinio-
ny przez cudzoziemca, pobiera si´ op∏at´ w wysokoÊci:
1) 100 z∏ za wydanie karty pobytu,
2) 200 z∏ za wydanie polskiego dokumentu podró˝y

dla cudzoziemca,
3) 100 z∏ za wydanie tymczasowego polskiego doku-

mentu podró˝y dla cudzoziemca,
4) 50 z∏ za wydanie dokumentu podró˝y przewidziane-

go w Konwencji Genewskiej,
5) 25 z∏ za wydanie tymczasowego zaÊwiadczenia to˝-

samoÊci cudzoziemca.

2. W przypadku kolejnej utraty lub zniszczenia do-
kumentu w sposób zawiniony przez cudzoziemca, za
wydanie nowego dokumentu pobiera si´ ka˝dorazowo
op∏at´ w wysokoÊci:
1) 200 z∏ za wydanie karty pobytu,
2) 400 z∏ za wydanie polskiego dokumentu podró˝y

dla cudzoziemca,
3) 200 z∏ za wydanie tymczasowego polskiego doku-

mentu podró˝y dla cudzoziemca,
4) 100 z∏ za wydanie dokumentu podró˝y przewidzia-

nego w Konwencji Genewskiej,
5) 50 z∏ za wydanie tymczasowego zaÊwiadczenia to˝-

samoÊci cudzoziemca.

§ 9. 1. Op∏aty za wydanie dokumentów, o których
mowa w § 1, pobiera przed wydaniem dokumentów or-
gan upowa˝niony do ich wydania.
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2. Op∏aty uiszcza si´ w kasie organu, o którym mo-
wa w ust. 1, lub na rachunek bankowy tego organu, po-
noszàc zwiàzane z tym koszty.

§ 10. Ulgi, o których mowa w § 6 pkt 1—4, stosuje
si´ na udokumentowany wniosek cudzoziemca.

§ 11. Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulg
lub zwolnieƒ od op∏aty sà:

1) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego organu do spraw po-
mocy spo∏ecznej o aktualnym korzystaniu ze
Êwiadczeƒ pieni´˝nych z pomocy spo∏ecznej lub
o korzystaniu z pomocy majàcej na celu wspieranie
procesu integracji uchodêcy, udzielanej na podsta-
wie art. 24a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o po-
mocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414,
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118
i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885
i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19,
poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122,
poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792),

2) zaÊwiadczenie ze szko∏y ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej albo szko∏y wy˝szej, w której
cudzoziemiec pobiera nauk´,

3) dokument potwierdzajàcy udzia∏ cudzoziemca
w szkoleniach i sta˝ach zawodowych realizowa-
nych w ramach programów Unii Europejskiej,

4) odpis aktu urodzenia ma∏oletniego cudzoziemca.

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 30 grudnia 1997 r.
w sprawie op∏at pobieranych w kraju od cudzoziem-
ców za wydanie dokumentów (Dz. U. z 1998 r. Nr 1,
poz. 2).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik 


