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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie Êrodków utrzymania, które powinien posiadaç cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów potwierdzajàcych mo˝liwoÊç uzyskania takich Êrodków

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r.
Nr 234, poz. 1694, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wysokoÊç Êrodków utrzymania, które powinien
posiadaç cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na czas trwania plano-
wanego pobytu na tym terytorium oraz na powrót
do paƒstwa pochodzenia lub na tranzyt;

2) dokumenty, które mogà potwierdziç mo˝liwoÊç
uzyskania przez cudzoziemca Êrodków utrzymania
zgodnie z prawem;

3) cel i czas trwania planowanego pobytu cudzo-
ziemca, ze wzgl´du na które nast´puje zró˝nico-
wanie wymaganej wysokoÊci Êrodków utrzyma-
nia.

§ 2. 1. Cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu nieprzekra-
czajàcy 3 dni powinien posiadaç Êrodki utrzymania na
pokrycie kosztów zakwaterowania, wy˝ywienia, tran-
zytu i powrotu do paƒstwa pochodzenia, w wysokoÊci
co najmniej 300 z∏otych albo równowartoÊç tej kwoty
w walutach obcych.

2. Cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej na okres pobytu powy˝ej 3 dni po-
winien posiadaç Êrodki utrzymania na pokrycie kosz-
tów, o których mowa w ust. 1, w wysokoÊci co naj-
mniej 100 z∏otych na ka˝dy dzieƒ planowanego poby-
tu albo równowartoÊç tej kwoty w walutach obcych.

3. Dokumentami, które mogà potwierdziç posia-
danie przez cudzoziemca Êrodków utrzymania na po-
krycie kosztów zakwaterowania, wy˝ywienia, tranzytu
i powrotu do paƒstwa pochodzenia w wysokoÊciach,
o których mowa w ust. 1 i 2, sà:

1) czek podró˝ny;

2) karta kredytowa, z której cudzoziemiec b´dzie
móg∏ skorzystaç na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wraz z zaÊwiadczeniem o wysokoÊci limi-
tu na karcie kredytowej;

3) karta p∏atnicza wydana przez bank, z której cudzo-
ziemiec b´dzie móg∏ skorzystaç na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zaÊwiadczeniem
o aktualnym stanie konta lub aktualnym wycià-
giem z historii rachunku;

4) zaÊwiadczenie o posiadaniu Êrodków p∏atniczych
w banku lub spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-
-kredytowej majàcych siedzib´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokoÊci nie mniej-
szej ni˝ okreÊlona w ust. 1 i 2, potwierdzone pie-
cz´cià i podpisem upowa˝nionego pracownika te-
go banku lub spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-
-kredytowej, wystawione najpóêniej na miesiàc
przed przekroczeniem granicy;

5) orygina∏ zaproszenia, o którym mowa w art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach.

4. Dokumentem, który mo˝e potwierdziç posiada-
nie przez cudzoziemca Êrodków utrzymania na pokry-
cie kosztów tranzytu lub powrotu do paƒstwa pocho-
dzenia, mo˝e byç tak˝e bilet uprawniajàcy do podró˝y
do kraju pochodzenia lub innego paƒstwa.

§ 3. 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, 

4) jest uczestnikiem programu umo˝liwiajàcego wy-
konywanie wakacyjnej pracy na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, niestanowiàcej g∏ównego celu
pobytu, uregulowanego umowà mi´dzynarodowà,
której Rzeczpospolita Polska jest stronà,

powinien posiadaç kwot´ co najmniej 20 z∏otych na
ka˝dy dzieƒ planowanego pobytu, nie mniej jednak
ni˝ 100 z∏otych albo ich równowartoÊç w walutach
obcych.

2. Dokumentami, które mogà potwierdziç cel pla-
nowanego pobytu przez cudzoziemców, o których
mowa w ust. 1, sà:

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

2) dowód op∏acenia kosztów pobytu w Rzeczypospo-
litej Polskiej w zakresie obejmujàcym co najmniej
koszty zakwaterowania i wy˝ywienia;

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

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180,
poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234,
poz. 1570.
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3) skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej;

4) wiza w celu udzia∏u w programie wymiany kultu-
ralnej lub edukacyjnej albo programie pomocy
humanitarnej lub programie wakacyjnej pracy
studentów, zawierajàca nazw´ programu zamiesz-
czonà w polu „uwagi”.

3. Dokument potwierdzajàcy uczestnictwo w im-
prezie turystycznej, obozie m∏odzie˝owym lub zawo-
dach sportowych, o którym mowa w ust. 2 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, w tym jego nazw´
i siedzib´;

2) dane dotyczàce organizatora i realizatora us∏ug
turystycznych;

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.

§ 4. 1. Cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu podj´cia lub konty-
nuowania studiów, uczestniczenia w badaniach na-
ukowych lub szkoleniach powinien posiadaç kwot´
1 600 z∏otych albo jej równowartoÊç w walutach ob-
cych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wy˝ywie-
nia przez okres pierwszych 2 miesi´cy planowanego
pobytu na tym terytorium.

2. Dokumentami, które mogà potwierdziç posiada-
nie przez cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, Êrod-
ków utrzymania na pokrycie 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
Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokoÊci nie mniej-
szej ni˝ okreÊlona w ust. 1, potwierdzone piecz´-
cià i podpisem upowa˝nionego pracownika ban-
ku lub spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowo-
-kredytowej, wystawione najpóêniej na miesiàc
przed przekroczeniem granicy;

2) czek podró˝ny;

3) karta kredytowa, z której cudzoziemiec b´dzie
móg∏ skorzystaç na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wraz z zaÊwiadczeniem o wysokoÊci limi-
tu na karcie kredytowej;

4) karta p∏atnicza wydana przez bank, z której cudzo-
ziemiec b´dzie móg∏ skorzystaç na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z zaÊwiadczeniem
o aktualnym stanie konta lub aktualnym wycià-
giem z historii rachunku;

5) orygina∏ zaproszenia, o którym mowa w art. 16
ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach;

6) dokument potwierdzajàcy przyznanie stypen-
dium.

3. Dokumentem, który mo˝e potwierdziç cel pla-
nowanego pobytu, o którym mowa w ust. 1, jest za-
Êwiadczenie o przyj´ciu na studia, uczestniczeniu
w badaniach naukowych lub szkoleniu.

4. W przypadku gdy z zaÊwiadczenia, o którym
mowa w ust. 3, 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 po-
twierdzenie posiadania Êrodków w wysokoÊci wystar-
czajàcej do uiszczenia op∏aty, wynikajàcej z tego za-
Êwiadczenia.

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

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji 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 (Dz. U. Nr 217, poz. 1616), które traci moc
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, na
podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 24 paêdziernika
2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367).




