
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 7 marca 2016 r. 

Poz. 285 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 24 lutego 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych,  
jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków 

Na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.
1)

) za-

rządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finanso-

wych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. poz. 681) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymu-

ją brzmienie: 

„1. Cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej 

„cudzoziemcem”, musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w wysokości co najmniej 635 zł na każdy miesiąc pobytu: 

1) przez okres 15 miesięcy lub 

2) przez cały okres pobytu, jeżeli okres pobytu jest krótszy niż określony w pkt 1 

– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych. 

2. Cudzoziemiec, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium wraz 

z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzy-

mania w wysokości co najmniej po 515 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu przez okres, 

o którym mowa w ust. 1, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004, z 2015 r. poz. 1274, 1607 i 1767 oraz z 2016 r. 

poz. 65. 




