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Na podstawie art. 53b ust. 6 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) minimalne kwoty, jakie powinien posiadaç cudzo-
ziemiec na pokrycie kosztów utrzymania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu, który:

a) przybywa lub przebywa na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej w celu podj´cia lub kontynu-
acji stacjonarnych studiów wy˝szych lub stacjo-
narnych studiów doktoranckich na tym teryto-
rium, zwanych dalej „studiami”, tak˝e w przy-
padku gdy podjà∏ studia na terytorium innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, któ-
re zamierza kontynuowaç lub uzupe∏niç na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) jest naukowcem, który przybywa lub przebywa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
prowadzenia badaƒ naukowych na podstawie
umowy o przyj´ciu w celu realizacji projektu ba-
dawczego, zawartej z placówkà naukowà za-
twierdzonà przez ministra w∏aÊciwego do
spraw nauki,

c) posiada dokument pobytowy, o którym mowa
w art. 1 ust. 2 lit. a rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustana-
wiajàcego jednolity wzór dokumentów pobyto-
wych dla obywateli paƒstw trzecich (Dz. Urz.
UE L 157  z 15.06.2002, str. 1—7), z adnotacjà
„naukowiec”, wydany przez inne paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej, je˝eli umowa
o przyj´ciu w celu realizacji projektu badawcze-
go zawarta z w∏aÊciwà placówkà naukowà tego
paƒstwa przewiduje przeprowadzenie badaƒ
naukowych tak˝e na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej

— zwany dalej „cudzoziemcem”;

2) dokumenty, które mogà potwierdziç mo˝liwoÊç
uzyskania przez cudzoziemca Êrodków,  o których
mowa w pkt 1, zgodnie z prawem.

§ 2. 1. Cudzoziemiec powinien posiadaç Êrodki fi-
nansowe na pokrycie kosztów utrzymania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokoÊci co naj-
mniej 800 z∏otych na ka˝dy miesiàc pobytu:

1) przez okres 12 miesi´cy lub

2) przez ca∏y okres pobytu, je˝eli okres pobytu jest
krótszy ni˝ okreÊlony w pkt 1

— albo równowartoÊç tej kwoty w walutach obcych.

2. Cudzoziemiec, który przyby∏ lub przebywa na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z cz∏onkami
rodziny pozostajàcymi na jego utrzymaniu, powinien
posiadaç dodatkowe Êrodki finansowe w wysokoÊci
co najmniej 450 z∏otych na cz∏onka rodziny na ka˝dy
miesiàc pobytu:

1) przez okres 12 miesi´cy lub 

2) przez ca∏y okres pobytu, je˝eli okres pobytu jest
krótszy ni˝ okreÊlony w pkt 1 

— albo równowartoÊç tej kwoty w walutach obcych.

§ 3. 1. Cudzoziemiec powinien posiadaç bilet po-
wrotny lub Êrodki finansowe na pokrycie kosztów po-
wrotu w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç biletu,
na podstawie którego przyby∏ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, nie mniejsze jednak ni˝:

1) 200 z∏otych, je˝eli przyby∏ z paƒstwa trzeciego sà-
siadujàcego z Rzeczàpospolità Polskà,

2) 500 z∏otych, je˝eli przyby∏ z europejskiego paƒ-
stwa trzeciego,

3) 2 500 z∏otych, je˝eli przyby∏ z nieeuropejskiego
paƒstwa trzeciego 

— albo równowartoÊç tej kwoty w walutach obcych.

2. Cudzoziemiec, który przyby∏ lub przebywa na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z cz∏onkami
rodziny pozostajàcymi na jego utrzymaniu, powinien
posiadaç dla ka˝dego z cz∏onków rodziny bilet po-
wrotny lub Êrodki finansowe na pokrycie kosztów po-
wrotu w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç biletu,
na podstawie którego przyby∏ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, nie mniejsze jednak ni˝:

1) 200 z∏otych, je˝eli  przyby∏ z paƒstwa trzeciego sà-
siadujàcego z Rzeczàpospolità Polskà,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie minimalnych kwot, jakie powinni posiadaç cudzoziemcy podejmujàcy lub kontynuujàcy studia
oraz prowadzàcy badania naukowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu oraz dokumentów, które mogà potwierdziç mo˝liwoÊç
uzyskania takich Êrodków

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 216, poz. 1598). 

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, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112,
Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95,
poz. 790.
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2) 500 z∏otych, je˝eli przyby∏ z europejskiego paƒ-
stwa trzeciego,

3) 2 500 z∏otych, je˝eli przyby∏ z nieeuropejskiego
paƒstwa trzeciego 

— albo równowartoÊç tej kwoty w walutach obcych.

§ 4. 1. Dokumentami, które mogà potwierdziç
mo˝liwoÊç uzyskania przez cudzoziemca Êrodków nie-
zb´dnych na pokrycie kosztów utrzymania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu w wyso-
koÊci, o której mowa w § 2 i 3, sà:

1) czek podró˝ny;

2) zaÊwiadczenie o wysokoÊci limitu na karcie kredy-
towej wydane przez bank, który wystawi∏ kart´
kredytowà; 

3) zaÊwiadczenie o posiadaniu Êrodków p∏atniczych
w banku lub spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-
-kredytowej majàcych siedzib´ na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

4) dokument potwierdzajàcy przyznane stypendium
strony polskiej lub przyznanie innego stypendium
przez podmiot krajowy lub zagraniczny.

2. ZaÊwiadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i 3, muszà byç potwierdzone piecz´cià i podpisem
upowa˝nionego pracownika banku lub spó∏dzielczej
kasy oszcz´dnoÊciowo-kredytowej i wystawione naj-
póêniej na miesiàc przed z∏o˝eniem wniosku o udzie-
lenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

§ 5. Do przeliczenia na walut´ polskà posiadanych
przez cudzoziemca Êrodków finansowych w walucie
obcej stosuje si´ Êredni kurs tej waluty og∏oszony
przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu robo-
czym poprzedzajàcym wjazd cudzoziemca na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak

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

niem Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 26 sierp-
nia 2008 r. w sprawie minimalnych kwot, jakie powinny
posiadaç niektóre grupy cudzoziemców na pokrycie kosz-
tów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i powrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1019).




