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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 30 grudnia 1997 r. 

w sprawie opłat pobieranych w kraju od cudzoziemców za wydanie dokumentów. 

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 
1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie reguluje wysokości opłat pobiera
nych w kraju za wydanie karty stałego i czasowego pobytu, 
dokumentu podróży, tymczasowego dokumentu podróży, 
dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji genew
skiej oraz tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzo
ziemca, tryb ich uiszczania, warunki i zakres stosowania ulg 
oraz zwolnień od opłat, warunki podwyższania opłat w razie 
zawinionej utraty albo zniszczen ia dokumentu, a także doku
menty wymagane do uzyskania ulg i zwolnień. 

§ 2. Za wydanie karty stałego pobytu pobiera się opłatę 
w wysokości 600 zł. 

§ 3. Za wydanie karty czasowego pobytu pobiera się 
opłatę w wysokości 400 zł. 

§ 4. Za wydanie dokumentu podróży pobiera się opłatę 
w wysokości 500 zł. 

§ 5. 1. Za wydanie po raz pierwszy dokumentu podróży 
przewidzianego w Konwencji genewskiej nie pobiera się 
opłaty. 

2. Za wydanie po raz kolejny dokumentu, o którym mo
wa w ust. l, pobiera się opłatę w wysokości 20 zł. 

§ 6. Za wydanie tymczasowego dokumentu podróży 
uprawniającego cudzoziemca do jednokrotnego przekrocze
nia granicy pobiera się opłatę w wysokości 50 zł . 

§ 7. 1. Ulgowe opłaty za wydanie karty stałego pobytu, 
karty czasowego pobytu, dokumentu podróży, dokumentu 
podróży przewidzianego w Konwencji genewskiej lub tym
czasowego dokumentu podróży w wysokości 50% stawki 
określon ej w § 2-4, § 5 ust. 2 i § 6 pobiera się od : 

1) cudzoziemców, którzy wystąpili o wymianę dokumentu 
w okresie jego ważności ze względu na: 
a) zmianę nazwiska, imienia lub innych danych, które 

podlegają wpisowi do dokumentu, 
b) zmianę wyglądu cudzoziemca posiadającego doku

ment, która może utrudnić ustalenie jego tożsamości, 
c) brak w dotychczas posiadanym dokumencie miejsca 

na zamieszczenie nowych danych, któ re podlegają 
wpisowi do tego dokumentu, lub wymaganych stam
pil albo pieczęci, 

2) cudzoziemców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ma
terialnej , a względy społeczne przemawiają za zastoso
waniem wobec nich opłaty ulgowej. 

3) cudzoziemców, którzy pobierają naukę w Rzeczypospoli 
tej Polskiej . 

2. Ulgowa opłata za wydanie karty stałego pobytu, 
w związku z jej wymianą na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, 
poz. 739), wynosi 5% stawki określonej w § 2. 

§ 8. 1. Nie pobiera się opłaty za wydanie dokumentów 
określonych w § 1: 

1) od małoletnich cudzoziemców, którzy w dniu złożenia 
wn iosku o wydanie dokumentu nie m iel i ukończonych 
16 lat, 

2) od cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o wymianę do
kumentu z powodu jego wady technicznej. 

2. Nie pobiera się opłaty za wydanie pierwszej karty cza
sowego pobytu od cudzoziemca, który otrzymał w Rzeczypo
spolitej Polskiej status uchodźcy. 

3. Nie pobiera s i ę opłaty za wydan~ tymczasowego do
kumentu podróży w wypadku wydalania z terytorium Rzeczy
pospolitej Polskiej cudzoziemca nie posiadającego doku
mentu paszportowego. 

4. Nie pobiera się opłaty za wydanie tymczasowego za
świadczenia tożsamości cudzoziemca. 

§ 9. 1. Za wydanie nowych dokumentów określonych 
w § 1 przed upływem terminu ważności dotychczas posiada
nych dokumentów pobiera się opłatę w wysokości dwukrot
nie wyższej od opłat określonych w § 2-4, § 5 ust. 2 i § 6, nie 
mn iejszej jednak niż 50 zł, jeżeli dokument został utracony 
lub zniszczony w sposób zawiniony przez jego posiadacza. 

2. W wypadku kolejnej utraty dokumentów wymienio
nych w § 1 rozporządzenia, w okresie ich ważności - z przy
czyn, o których mowa w ust. 1 - za wydanie nowego doku
mentu pobiera się każdorazowo opłatę trzykrotnie wyższą od 
opłat określonych w § 2- 4, § 5 ust. 2 i § 6, nie mniejszą jed
nak niż 250 zł. 

§ 10. 1. Opłaty pobiera organ upoważniony do wydania 
dokumentu, o którym mowa w § 1. 

2. Opłaty uiszcza się w kasie właśc iwego organu, który 
jest upoważniony do wydania dokumentu, lub na rachunek 
bankowy tego organu, ponosząc związane z tym koszty. 

3. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do ulgi 
lub zwoln it:tnia od opłaty mogą być w szczególnośc i : 

1) zaświadczen ie właśc iwego organu do spraw pomocy 
społecznej o korzystaniu ze stałych form tej pomocy, 

2) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, w której cudzozie
miec pobiera naukę, 

3) odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca. 

§ 11 . 1. Decyzje o podwyższeniu opłat, o których mowa 
w § 9, wydaje organ właściwy do wydania dokumentu. 

2. Decyzje o zastosowaniu ulg i zwolnień, o których mo
wa w § 7 i 8, wydaje organ właściwy do wydania dokumen
tu, na udokumentowany wniosek cudzoziemca. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 
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