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Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1695, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç:

1) jednorazowej pomocy pieni´˝nej lub wartoÊç bo-
nów towarowych na zakup odzie˝y i obuwia,

2) sta∏ej pomocy pieni´˝nej na zakup Êrodków higie-
ny osobistej,

3) kieszonkowego,

4) ekwiwalentu pieni´˝nego w zamian za wy˝ywienie

— zwiàzanych z pobytem w oÊrodku dla cudzoziem-
ców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy,
zwanym dalej „oÊrodkiem”;

5) Êwiadczenia pieni´˝nego na pokrycie we w∏asnym
zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zwanego dalej „Êwiadczeniem
pieni´˝nym”;

6) pomocy na pokrycie kosztów wy˝ywienia cudzo-
ziemca w podró˝y w zwiàzku z dobrowolnym po-
wrotem do kraju, do którego cudzoziemiec ma
prawo wjazdu;

7) stawki dziennej wy˝ywienia zbiorowego w oÊrodku.

2. Rozporzàdzenie okreÊla tak˝e termin i sposób
wyp∏aty pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 1—6.

§ 2. 1. WysokoÊç jednorazowej pomocy pieni´˝nej
lub wartoÊç bonów towarowych na zakup odzie˝y
i obuwia wynosi 140 z∏.

2. Jednorazowa pomoc pieni´˝na jest wyp∏acana,
a bony towarowe sà wydawane, do 15. dnia miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w którym cudzoziemiec
zosta∏ przyj´ty do oÊrodka.

§ 3. 1. WysokoÊç sta∏ej pomocy pieni´˝nej na za-
kup Êrodków higieny osobistej wynosi 20 z∏ na mie-
siàc.

2. Kwota przeznaczona na pomoc, o której mowa
w ust. 1, jest wyp∏acana z góry do 15. dnia ka˝dego
miesiàca.

§ 4. 1. WysokoÊç kieszonkowego wynosi 50 z∏ na
miesiàc.

2. W przypadku wykonywania przez cudzoziemca
prac porzàdkowych na rzecz oÊrodka, t∏umaczeƒ u∏a-
twiajàcych porozumiewanie si´ mi´dzy pracownikami
oÊrodka a cudzoziemcami lub prowadzenia zaj´ç kul-
turalno-oÊwiatowych na rzecz innych cudzoziemców
przebywajàcych w oÊrodku, wysokoÊç kieszonkowe-
go mo˝e byç podwy˝szona do 100 z∏.

3. Kieszonkowe jest wyp∏acane z do∏u do 15. dnia
ka˝dego miesiàca.

§ 5. 1. WysokoÊç ekwiwalentu pieni´˝nego w za-
mian za wy˝ywienie wynosi 9 z∏ za dzieƒ.

2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust.1, jest wyp∏a-
cany z góry do 15. dnia ka˝dego miesiàca.

§ 6. 1. WysokoÊç Êwiadczenia pieni´˝nego wynosi
25 z∏ na dzieƒ.

2. Je˝eli cudzoziemiec przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wraz z ma∏˝onkiem lub ma-
∏oletnimi dzieçmi, wysokoÊç Êwiadczenia pieni´˝nego
na ka˝dego cz∏onka rodziny wynosi, w przypadku ro-
dziny sk∏adajàcej si´ z:

1) dwóch cz∏onków — 20 z∏,

2) trzech cz∏onków — 15 z∏,

3) czterech i wi´cej cz∏onków — 12,50 z∏

— na dzieƒ.

3. Âwiadczenie pieni´˝ne jest wyp∏acane z góry do
15. dnia ka˝dego miesiàca.

§ 7. 1. WysokoÊç pomocy na pokrycie kosztów wy-
˝ywienia cudzoziemca w podró˝y w zwiàzku z dobro-
wolnym powrotem do kraju, do którego cudzoziemiec
ma prawo wjazdu, wynosi 15 z∏ na dzieƒ podró˝y.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana
nie wi´cej ni˝ na 3 dni.

3. Kwota przeznaczona na pomoc, o której mowa
w ust. 1, jest wyp∏acana nie wczeÊniej ni˝ na 7 i nie
póêniej ni˝ na 2 dni przed dobrowolnym powrotem
cudzoziemca do kraju, do którego ma prawo wjazdu.

§ 8. Stawka dzienna wy˝ywienia zbiorowego
w oÊrodku wynosi 9 z∏.

§ 9. Je˝eli okres pobytu cudzoziemca w oÊrodku
nie obejmuje pe∏nego miesiàca, kwota przeznaczona
na pomoc, o której mowa w § 3 i 4, jest wyp∏acana
w wysokoÊci proporcjonalnej do okresu pobytu 
cudzoziemca w oÊrodku w danym miesiàcu.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie wysokoÊci pomocy dla cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy

———————
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-
∏owego 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 oraz z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570.
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§ 10. 1. Kwota przeznaczona na pomoc, o której
mowa w § 2—7, jest wyp∏acana cudzoziemcowi
uprawnionemu do jej otrzymania, po okazaniu przez
niego identyfikatora ze zdj´ciem, potwierdzajàcego
uprawnienie do pobytu na terenie oÊrodka, lub wa˝-
nego dokumentu to˝samoÊci.

2. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2,
Êwiadczenie pieni´˝ne dla rodziny cudzoziemca mo˝na
wyp∏aciç cudzoziemcowi, który z∏o˝y∏ wniosek o nada-
nie statusu uchodêcy w imieniu cz∏onków rodziny.

3. W uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia
za tym wa˝ny interes cudzoziemca, kwoty przeznaczo-
ne na pomoc, o której mowa w § 2—7, mo˝na wyp∏a-
ciç kierownikowi oÊrodka upowa˝nionemu przez 
cudzoziemca uprawnionego do otrzymania tej pomo-
cy.

§ 11. 1. Wyp∏aty kwot przeznaczonych na pomoc,
o której mowa w § 2—7, sà dokonywane w oÊrodku,
w którym cudzoziemiec przebywa, a w stosunku do
cudzoziemca, który korzysta z pomocy udzielanej po-
za oÊrodkiem, w oÊrodku najbli˝szym miejsca pobytu
cudzoziemca.

2. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych
stanem zdrowia, bezpieczeƒstwem cudzoziemca lub
wzgl´dami organizacyjnymi, Êwiadczenie pieni´˝ne
mo˝na wyp∏aciç przekazem pocztowym na adres
wskazany przez cudzoziemca.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.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
14 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokoÊci pomocy dla 
cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu
uchodêcy (Dz. U. Nr 146, poz. 1428 oraz z 2005 r. Nr 157,
poz. 1322), które utraci∏o moc z dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzie-
laniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70,
poz. 416).
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
— w Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
— w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

— ul. Powsiƒska 69/71 (wejÊcie od ul. Limanowskiego), tel. 0-22 694-62-96
— al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w wersji informacyjnej w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl i www.rcl.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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