
ВІСНИК ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА 

Варшава, 9 березня 2015 р. 

П. 326 

Розпорядження Міністра внутрішніх справ 

від 23 лютого 2015 року 

про фінансові ресурси, що вимагаються від іноземця, який в'їжджає на територію Республіки Польща і документи, які 

можуть підтвердити можливість отримання таких коштів, а також цілі та тривалості планованого перебування 

На підставі ст. 26 п. 1 Закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 р. (Dz. U. П. 1650 і п.463 і 1004 від 2014 року) 

затверджується наступне: 

§ 1. Дане Розпорядження визначає: 

1) суму коштів, необхідну іноземцю, який в'їжджає на територію Республіки Польща для покриття витрат на: 

а) утримання іноземця під час його перебування на цій території; 

б) зворотню поїздку в країну походження або проживання; 

в) транзит через цю територію в третю країну, яка надає дозвіл на в'їзд. 

2) перелік документів, які можуть підтвердити можливість отримання коштів, зазначених у п. 1, відповідно до Закону; 

3) документи, які можуть підтвердити мету і тривалість запланованого перебування іноземця, якщо з погляду на мету або 

термін запланованого перебування випливає диференціація фінансових засобів. 

§ 2. 1. Іноземець, який в'їжджає на територію Польщі повинен мати фінансові засоби, зазначені у §1 п. 1 пп. а) в розмірі не 

менше: 

1) 300 злотих, якщо термін запланованого перебування не перевищує 4 днів; 

2) 75 злотих на кожен день планованого перебування, якщо термін запланованого перебування більший за чотири дні, або 

еквівалент данної суми в іноземній валюті. 

2. Іноземець, в'їжджаючи на територію Польщі, в тому числі, який: 

1) є учасником туристичного заходу, молодіжного табору, спортивних змагань; 

2) оплатив витрати на перебування в Республіці Польща; 

3) приїзджає до медично-санаторних установ; 

4) бере участь в програмі, яка дозволяє працювати під час літніх канікул на території Польщі, що не є основною метою його 

перебування, регламентованою міжнародним договором, по якому Республіка Польща є учасником-приймаючою стороною 

- повинен мати фінансові засоби, зазначені в § 1 п. 1 пп. а), щонайменше 20 злотих на кожен день впродовж запланованого 

терміну перебування, але не менше ніж 100 золотих, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті. 

3. Іноземець в'їжджаючи на територію Польщі з метою розпочати або продовжити навчання, участі у дослідницькій роботі або 

професійному навчанні, проведення наукових досліджень і розробок повинен мати фінансові кошти, зазначені в §1 п. 1 пп. а) в 

сумі щонайменше 1086 злотих на перші два місяці запланованого перебування або еквівалент цієї суми в іноземній валюті. 

§3. Іноземець повинен володіти фінансовими засобами, про які йдеться в § 1 п. 1 пп. б) або пп. в) в розмірі еквівалента 

вартості квитка, на підставі якого прибув на територію Польщі, але не менше: 

1) 200 злотих, якщо він приїхав з країни, яка є сусідом Республіки Польща; 

2) 500 злотих, якщо він приїхав з держави-члена Європейського союзу, крім зазначених в пункті 1; 

3) 2500 золотих, якщо він приїхав з країни, яка не є членом Європейського Союзу 

- Або еквівалент цієї суми в іноземній валюті. 

§4. 1. Документами, які можуть підтвердити можливість отримання іноземцем фінансових засобів, зазначених у § 1 п. 1 

можуть бути: 

1) дорожній чек; 

2) довідка про ліміт на кредитній картці, видана банком або кредитною організацією, які видали кредитну картку; 

3) довідка про наявність грошових коштів в банку або кооперативних заощаджень і кредиту в кредитній установі, створеній на 

території Польщі або в іншій державі-члені Європейського союзу. 

2. Документом, який може підтвердити наявність у іноземця фінансових засобів, зазначених в § 1 п. 1 пп. б і в, може бути 

також зворотній квиток, який дає право на поїздку в цю країну. 

3. Документом, який може підтвердити наявність коштів у іноземця, зазначених в § 2. п. 3, також може бути документ, який 

підтверджує отримання іноземцем стипендії. 

4. Довідки, зазначені в п. 1 пп. 2 і 3, повинні бути видані не раніше, ніж за один місяць перед днем перетину кордону. 

§ 5. Документами, які можуть підтвердити мету і тривалість запланованого перебування іноземців, зазначених в § 2. 2 є: 

1) документ, що підтверджує участь в туристичній подорожі, молодіжному таборі або спортивних заходах; 

2) підтвердження оплати витрат на проживання в Республіці Польща в розмірі щонайменше для покриття витрат на 

проживання і харчування; 

3) направлення в медичні санаторно-курортні установи; 

4) віза для участі в програмі праці влітку, яка містить назву програми, зазначеної в полі "Примітки". 

§ 6. Документом, який може підтвердити мету і тривалість запланованого перебування іноземця, зазначеного в § 2. 3, є 

свідоцтво про зарахування або продовження навчання, участі в наукових дослідженнях, підготовці кадрів, проведення 

наукових досліджень і розробок, а також зарахування або продовження навчання. 

§7. Для конвертації в польську валюту грошових коштів, які належать іноземцю в іноземній валюті використовується середній 

курс до іноземної валюти, оголошений Національним банком РП в останній робочий день, що передує даті в’їзду іноземеця на 

територію Польщі. 

§8. Дане Розпорядження набирає чинності через 14 днів з дня його оголошення. 

Міністр Внутрішніх Справ: П. Стаханьчик 


