
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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç, warunki
przyznawania i wstrzymywania oraz sposób korzysta-
nia przez cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie
statusu uchodêcy ze Êwiadczeƒ, o których mowa
w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cu-
dzoziemcach, zwanych dalej „Êwiadczeniami”, a w
szczególnoÊci:

1) warunki, w jakich cudzoziemcy ubiegajàcy si´
o nadanie statusu uchodêcy mogà korzystaç z tych
Êwiadczeƒ, przebywajàc poza oÊrodkiem dla cu-
dzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu
uchodêcy, zwanym dalej „oÊrodkiem”,

2) stawki ˝ywieniowe w oÊrodku,

3) okolicznoÊci wyp∏aty ekwiwalentu za wy˝ywienie,

4) zakres i tryb Êwiadczenia opieki medycznej nad ni-
mi,

5) rodzaje pomocy pieni´˝nej,

6) zakres i warunki realizacji pomocy cudzoziemcom
w zwiàzku z ich dobrowolnym wyjazdem z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Âwiadczenia przyznaje si´ cudzoziemcowi
ubiegajàcemu si´ o nadanie statusu uchodêcy, który
uprawdopodobni, ˝e nie posiada wystarczajàcej iloÊci
Êrodków na pokrycie kosztów pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególnoÊci zakwate-
rowania i wy˝ywienia.

2. Âwiadczenia mo˝na przyznaç cudzoziemcowi, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce od dnia wydania osta-
tecznej decyzji o nadaniu statusu uchodêcy, je˝eli za-
chodzi koniecznoÊç zakoƒczenia leczenia szpitalnego.

3. Âwiadczenia mogà byç przyznane cudzoziemco-
wi ubiegajàcemu si´ o nadanie statusu uchodêcy prze-
bywajàcemu poza oÊrodkiem, je˝eli:

1) lekarz sprawujàcy opiek´ medycznà w oÊrodku
stwierdzi, ˝e wymaga tego stan zdrowia cudzo-
ziemca,

2) cudzoziemiec wyka˝e, ˝e wymagajà tego wzgl´dy
jego bezpieczeƒstwa.

§ 3. 1. Cudzoziemiec, w sprawie którego wszcz´to
post´powanie o nadanie statusu uchodêcy, mo˝e z∏o-
˝yç pisemny wniosek o przyznanie Êwiadczeƒ do Pre-
zesa Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.
Wniosek mo˝e dotyczyç ma∏˝onka cudzoziemca i jego
ma∏oletnich dzieci obj´tych wnioskiem o udzielenie

statusu uchodêcy, o których mowa w art. 34a ust. 1 i 2
ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach.

2. Wzór formularza wniosku o przyznanie Êwiad-
czeƒ okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

3. Wniosek powinien wskazywaç okolicznoÊci uza-
sadniajàce przyznanie Êwiadczeƒ.

4. Wniosek sporzàdza si´ w j´zyku polskim lub j´-
zyku zrozumia∏ym dla cudzoziemca.

5. Przy sk∏adaniu wniosku przedstawia si´ tymcza-
sowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca i podaje
si´ adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, je˝eli cudzoziemiec go posiada.

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

1) ustania okolicznoÊci uzasadniajàcych ich przyzna-
nie, a w szczególnoÊci stwierdzenia posiadania
przez cudzoziemca Êrodków finansowych na po-
krycie kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wydania decyzji ostatecznej o nadaniu lub odmo-
wie nadania statusu uchodêcy w Rzeczypospolitej
Polskiej,

3) wszcz´cia post´powania karnego lub post´powa-
nia w sprawach o wykroczenia, je˝eli charakter za-
rzucanych czynów Êwiadczy o ra˝àcym naruszeniu
porzàdku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej
lub stanowi zagro˝enie dla zdrowia ludzkiego,

4) wykorzystania Êwiadczeƒ w sposób niezgodny z ce-
lem, na jaki zosta∏y przyznane,

5) podj´cia przez cudzoziemca zatrudnienia, wykony-
wania pracy zarobkowej albo podj´cia dzia∏alnoÊci
gospodarczej,

6) naruszania przez cudzoziemca postanowieƒ regula-
minu oÊrodka,

7) uchylania si´ cudzoziemca od udzia∏u w post´po-
waniu o nadanie statusu uchodêcy,

8) up∏ywu terminu wa˝noÊci dokumentu uprawniajà-
cego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

9) zatrzymania cudzoziemca podczas próby nielegal-
nego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Pol-
skiej albo zatrzymania po przekroczeniu granicy
i przekazania stronie polskiej.

2. Nie wstrzymuje si´ udzielania Êwiadczeƒ:

1) leczenia szpitalnego, w przypadku koniecznoÊci je-
go kontynuacji przez cudzoziemca,
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w sprawie wysokoÊci, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze Êwiadczeƒ
przez cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy.



2) cudzoziemcowi ma∏oletniemu pozbawionemu
opieki, zatrzymanemu podczas próby nielegalnego
przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej al-
bo zatrzymanemu po przekroczeniu granicy i prze-
kazanemu stronie polskiej.

3. Wstrzymanie Êwiadczeƒ w przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, nast´puje po up∏ywie 14 dni od
dnia dor´czenia decyzji ostatecznej o nadaniu lub od-
mowie nadania statusu uchodêcy w Rzeczypospolitej
Polskiej.

4. Wstrzymanie Êwiadczeƒ w przypadkach, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 3—9, nast´puje z dniem
stwierdzenia zaistnienia okolicznoÊci wymienionych
w tych przepisach.

5. Wstrzymanie Êwiadczeƒ nast´puje w przypad-
kach, o których mowa:

1) w ust. 1 pkt 1 — do czasu wyczerpania Êrodków fi-
nansowych posiadanych przez cudzoziemca na po-
krycie kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) w ust. 1 pkt 3 — do czasu zakoƒczenia post´powa-
nia karnego lub post´powania w sprawach o wy-
kroczenia,

3) w ust. 1 pkt 4—7 i 9 — do czasu zakoƒczenia post´-
powania o nadanie statusu uchodêcy,

4) w ust. 1 pkt 8 — do czasu przed∏o˝enia przez cudzo-
ziemca wa˝nego dokumentu uprawniajàcego do
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. 1. Cudzoziemcy umieszczeni w oÊrodkach ko-
rzystajà z wy˝ywienia zbiorowego organizowanego
przez oÊrodek.

2. Stawka dzienna wy˝ywienia w oÊrodku obejmu-
je koszty produktów spo˝ywczych i jest równowa˝na
1/2 diety za dob´ podró˝y na terenie kraju, okreÊlonej
w przepisach w sprawie ustalenia oraz wysokoÊci na-
le˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u podró-
˝y s∏u˝bowej na terenie kraju, zwanej dalej „dietà”.

§ 6. 1. Ekwiwalent pieni´˝ny za wy˝ywienie wyp∏a-
ca si´ cudzoziemcowi, o którym mowa w § 5 ust. 1,
w przypadku gdy:

1) lekarz sprawujàcy opiek´ medycznà w oÊrodku
stwierdzi koniecznoÊç zastosowania, przez czas
okreÊlony, ˝ywienia dietetycznego, którego nie
mo˝e zapewniç oÊrodek — w wysokoÊci 1/2 diety
za dzieƒ,

2) posiada dzieci poni˝ej 2 roku ˝ycia — w wysokoÊci
1/2 diety za dzieƒ.

2. Ekwiwalent pieni´˝ny, o którym mowa w ust. 1,
wyp∏aca si´ w terminie do 10 dnia miesiàca, którego
Êwiadczenie dotyczy.

§ 7. 1. Opieka medyczna nad cudzoziemcami umie-
szczonymi w oÊrodku obejmuje:

1) Êwiadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzie-
lane przez lekarza sprawujàcego opiek´ medycznà
w oÊrodku,

2) leczenie w ramach pomocy doraênej,

3) Êwiadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej
w warunkach ambulatoryjnych realizowane na
podstawie skierowania lekarza sprawujàcego opie-
k´ medycznà w oÊrodku,

4) leczenie szpitalne w przypadkach nag∏ego zachoro-
wania zwiàzanego z wypadkiem, zatruciem, ura-
zem, stanami zagro˝enia ˝ycia lub porodu,

5) leczenie szpitalne realizowane na podstawie skiero-
wania lekarza sprawujàcego opiek´ medycznà
w oÊrodku,

6) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i Êrodki
pomocnicze,

7) podstawowe Êwiadczenia lekarza stomatologa przy
zastosowaniu podstawowych materia∏ów stoma-
tologicznych,

8) zaopatrzenie w leki i materia∏y medyczne na pod-
stawie recepty wystawionej przez:
a) lekarza sprawujàcego opiek´ medycznà w

oÊrodku,
b) lekarza specjalist´, udzielajàcego Êwiadczenia

zdrowotnego na podstawie skierowania lekarza
sprawujàcego opiek´ medycznà w oÊrodku.

2. Âwiadczenia zdrowotne w zakresie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2—7, realizujà zak∏ady opieki zdro-
wotnej.

§ 8. Udzielenie pomocy rzeczowej cudzoziemcowi
umieszczonemu w oÊrodku mo˝e nastàpiç poprzez:

1) zaopatrzenie w odzie˝ dostosowanà do pory roku,
której wartoÊç nie mo˝e przekroczyç kwoty 14 diet,
w okresie korzystania przez cudzoziemca ze Êwiad-
czeƒ,

2) zapewnienie wyprawki dla noworodka, której war-
toÊç nie mo˝e przekroczyç kwoty 14 diet, w okresie
korzystania przez cudzoziemca ze Êwiadczeƒ,

3) jednorazowe wydanie Êrodków higieny osobistej
o wartoÊci do 2 diet,

4) bezp∏atnà nauk´ j´zyka polskiego,

5) dostarczenie podstawowych materia∏ów niezb´d-
nych do nauki j´zyka polskiego,

6) dostarczenie biletów na przejazd:
a) w celu wzi´cia udzia∏u w post´powaniu o nada-

nie statusu uchodêcy,
b) w celu stawienia si´ na badania lekarskie lub

szczepienia ochronne,
c) w innych szczególnie uzasadnionych przypad-

kach.

§ 9. 1. Cudzoziemiec umieszczony w oÊrodku otrzy-
muje jednorazowà pomoc pieni´˝nà na:

1) zakup odzie˝y, gdy nie korzysta z pomocy rzeczo-
wej, o której mowa w § 8 pkt 1 — w wysokoÊci
7 diet,

2) pokrycie poniesionych kosztów podró˝y najtaƒ-
szym Êrodkiem komunikacji publicznej w celach,
o których mowa w § 8 pkt 6,
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3) zakup podstawowych pomocy dydaktycznych dla
dzieci korzystajàcych z nauki i opieki w publicznych
szko∏ach lub placówkach oraz pokrycie kosztów
wynikajàcych z op∏at za nauk´ — w wysokoÊci nie-
przekraczajàcej 8 diet w ciàgu roku szkolnego.

2. Pokrycie kosztów podró˝y, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, nast´puje na podstawie przed∏o˝onych
dowodów ich poniesienia, w terminie 10 dni od dnia
przedstawienia tych dowodów.

§ 10. 1. Cudzoziemiec umieszczony w oÊrodku
otrzymuje miesi´cznie sta∏à pomoc pieni´˝nà:
1) na pokrycie drobnych wydatków — w wysokoÊci

2,5 diety,
2) na zakup Êrodków higieny osobistej, poczàwszy od

2 miesiàca pobytu w oÊrodku — w wysokoÊci 1 die-
ty.

2. Pomoc pieni´˝na, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
mo˝e byç podwy˝szona do wysokoÊci 5 diet, je˝eli cu-
dzoziemiec wykonuje prace porzàdkowe na rzecz
oÊrodka.

3. Pomoc pieni´˝nà, o której mowa w ust. 1 i 2, wy-
p∏aca si´ w terminie do 10 dnia ka˝dego miesiàca.

§ 11. 1. Cudzoziemiec, któremu przyznano Êwiad-
czenia poza oÊrodkiem, mo˝e otrzymaç miesi´cznie
sta∏à pomoc pieni´˝nà na pokrycie we w∏asnym zakre-
sie kosztów:

1) zakwaterowania — w wysokoÊci okreÊlonej przez
cudzoziemca, nie wy˝szej jednak ni˝ 1 dieta za
dzieƒ,

2) wy˝ywienia — w wysokoÊci okreÊlonej przez cudzo-
ziemca, nie wy˝szej jednak ni˝ 1/2 diety za dzieƒ,

3) zakupu Êrodków higieny osobistej — w wysokoÊci
1 diety.

2. Cudzoziemiec, któremu przyznano Êwiadczenia
poza oÊrodkiem, mo˝e otrzymaç jednorazowà pomoc
pieni´˝nà na:

1) zakup podstawowych pomocy dydaktycznych dla
dzieci korzystajàcych z nauki i opieki w publicznych
szko∏ach lub placówkach oraz pokrycie kosztów
wynikajàcych z op∏at za nauk´ — w wysokoÊci
nieprzekraczajàcej 8 diet za dany rok szkolny,

2) pokrycie we w∏asnym zakresie innych potrzeb ni˝
okreÊlone w pkt 1 — w wysokoÊci nieprzekraczajà-
cej 7 diet.

3. Pomoc pieni´˝nà, o której mowa w ust. 1, wyp∏a-
ca si´ w terminie do 10 dnia ka˝dego miesiàca.

§ 12. Cudzoziemcy, którym przyznano Êwiadczenia
poza oÊrodkiem, mogà otrzymaç opiek´ medycznà na
warunkach, o których mowa w § 7.

§ 13. W przypadku Êmierci cudzoziemca, któremu
przyznano Êwiadczenia, cz∏onkom rodziny zmar∏ego
ubiegajàcym si´ o nadanie statusu uchodêcy, na ich pi-
semny wniosek, mo˝na zwróciç poniesione koszty
zwiàzane bezpoÊrednio z pogrzebem, na podstawie

dowodów ich poniesienia, do wysokoÊci 1/2 kwoty za-
si∏ku pogrzebowego og∏aszanej przez Prezesa Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na podstawie art. 80 ust. 3
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70,
poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215,
z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238,
Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968,
Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792).

§ 14. 1. Cudzoziemcowi, który zrezygnowa∏ z ubie-
gania si´ o nadanie statusu uchodêcy, mo˝e byç przy-
znana, na jego pisemny wniosek, jednorazowa pomoc
pieni´˝na na pokrycie kosztów powrotu do kraju po-
chodzenia lub przejazdu do kraju ostatniego pobytu,
lub przejazdu do kraju trzeciego, je˝eli uzyska∏ zezwo-
lenie na osiedlenie si´ w tym kraju.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, mogà obejmo-
waç w szczególnoÊci:

1) koszty zakupu biletu na przejazd najtaƒszym Êrod-
kiem komunikacji publicznej do kraju pochodzenia,
kraju ostatniego pobytu lub kraju trzeciego, nie
wy˝sze ni˝ 10 diet,

2) op∏aty administracyjne zwiàzane z wydaniem wiz
i wymaganych zezwoleƒ,

3) jednorazowà pomoc finansowà na pokrycie kosz-
tów wy˝ywienia w trakcie podró˝y w wysokoÊci 1/2
diety za ka˝dy dzieƒ podró˝y.

3. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
otrzymaç bilet na przejazd najtaƒszym Êrodkiem komu-
nikacji publicznej do kraju pochodzenia, kraju ostatnie-
go pobytu lub kraju trzeciego.

4. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o pomoc, o której
mowa w ust. 1, sk∏ada wniosek do Prezesa Urz´du do
Spraw Repatriacji i Cudzoziemców na formularzu, któ-
rego wzór okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 15. Cudzoziemcom, którzy z∏o˝yli wniosek o przy-
znanie Êwiadczeƒ, mo˝na w uzasadnionych przypad-
kach udzieliç Êwiadczeƒ, o których mowa w § 5, § 7
ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 8 oraz § 8 pkt 3, do czasu wydania de-
cyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania Êwiadczeƒ.

§ 16. Cudzoziemcy, którym przyznano Êwiadczenia
na podstawie przepisów dotychczasowych, korzystajà
z tych Êwiadczeƒ do czasu ustania okolicznoÊci uzasad-
niajàcych ich przyznanie.

§ 17. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 1998 r.
w sprawie wysokoÊci, trybu i szczegó∏owych zasad
przyznawania i wstrzymywania Êwiadczeƒ dla cudzo-
ziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy
(Dz. U. Nr 50, poz. 316 i z 2001 r. Nr 16, poz. 182).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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