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3) dla uczestników wycieczek turystycznych, obozów 
młodzieżowych , zawodów sportowych lub osób 
mających opłacone koszty pobytu w Polsce albo 
osób przyjeżdżających do placówek leczniczno-sa
natoryjnych - na kwotę 20 (dwudziestu) złotych 
na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 100 
(sto) złotych. 

2. Wielkość środków na wjazd i pobyt cudzoziemca 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza
jący trzech dni określa się: 

1) dla osób powyżej 16 roku życia - na kwotę 300 
(trzystu) złotych, 

2) dla osób do 16 roku życia - na kwotę 150 (stu pięć
dziesięciu) złotych. 

§ 2. Wielkość środków na przejazd cudzoziemca 
przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa 
się: 

1) dla osób powyżej 16 roku życia - na kwotę 200 
(dwustu) złotych, 

2) dla osób do 16 roku życia - na kwotę 100 (stu) zło
tych. 

§ 3. Wielkość środków na wyjazd cudzoziemca z te
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinna pokrywać 
koszty podróży deklarowanym przez cudzoziemca 
środkiem transportu do kraju pochodzenia lub innego 
państwa. 

§ 4. 1. Cudzozi emiec dokumentuje posiadanie środ
ków niezbędnych do wjazdu, pobytu, przejazdu i wy
jazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oka
zanie na żądanie funkcjonariuszy Straży Granicznej, 
odpowiednio: 

1) waluty polskiej, 

2) zagranicznych środków płatniczych, które mogą 
być w Rzeczypospolitej Polskiej legalnie wym ienio
ne, będących równowartością kwot określonych 
w § 1 i 2, według tabeli kursów walut ustalanej 
przez Narodowy Bank Polski , 

3) dokumentów umożliwiających uzyskanie w Polsce 
środków płatniczych, 

4) zaświadczen ia o posiadaniu środków płatniczych 
w banku mającym siedzibę na terytorium Rzeczy
pospo litej Polskiej, w wysokości nie mniejszej niż 
określona w § 1- 3, potwierdzonego pieczęcią 

i podpisem upoważnionego pracownika banku, 
wystawionego najpóźniej na miesiąc przed prze
kroczen iem granicy. 

2. Posiadanie przez cudzoziemca środków na pobyt 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być udo
kumentowane przez okazanie funkcjonariuszowi Stra
ży Granicznej, w trakcie kontroli granicznej, zaprosze
nia, o którym mowa wart. 15 ustawy z dnia 25 czerw
ca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739), 
zwanej dalej "ustawą" . 

3. Posiadanie przez cudzoziemca środków na wy
jazd z terytorium Rzeczypospo litej Polskiej może być 

udokumentowane przez okazanie funkcjonariuszowi 
Straży Granicznej, w trakcie kontroli granicznej, biletu 
uprawniającego do podróży do kraju pochodzenia lub 
innego państwa albo przez okazanie środka transportu. 

4. Cudzoziemiec wymieniony w § 1 pkt 3 obowiąza
ny jest ponadto do okazania na żądanie funkcjonariu
szy Straży Granicznej, odpowiednio: 

1) dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w im
prezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub za
wodach sportowych, 

2) dowodu wniesienia opłat na pokrycie kosztów po
bytu w Polsce w zakresie co najmniej wyżywienia 
i zakwaterowania, 

3) skierowania do placówki leczniczo-sanatoryjnej. 

5. Dokument potwierdzający uczestnictwo w im
prezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawo
dach sportowych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, powi-
nien zawierać w szczególności: : 

1) dokładne dane wystawcy dokumentu, 

2) dane dotyczące organizatora i realizatora usług tu
rystycz nyc h, 

3) termin oraz miejsce pobytu na terytorium Rzeczy
pospolitej Polskiej, 

4) szczegółowy wykaz usług turystycznych, a w przy
padku wycieczki turystycznej - jej dokładną trasę, 

5) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres cu
dzoziemca, w przypadku przyjazdu indywidualne
go, lub liczbę osób objętych zbiorową imprezą tu
rystyczną , 

6) potwierdzenie opłacenia kosztów usługi turystycz
nej, z wyszczególnieniem kosztów zakwaterowania 
i wyżywienia oraz ceny tej usługi. 

§ 5. W wypadku, o którym mowa wart. 8 ust. 3 usta
wy, kontroli posiadania przez cudzoziemca środków, 
o których mowa w rozporządzeniu, dokonuje wojewo
da. 

§ 6. Nie są obowiązani do dokumentowania posia
dania środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjaz
du, przejazdu, pobytu i wyjazdu z terytorium Rzeczypo
spolitej Polskiej cudzoz iemcy przekraczający granicę 
na podstawie: 

1) umów i porozumień międzynarodowych, jeżeli 

przewidują one zwolnienie cudzoziemca z obo
wiązku posiadania tych środków albo obowiązek 
pokrycia kosztów jego pobytu przez polskie organy 
państwowe lub instytucje publiczne, 

2) umów o małym ruchu granicznym, umów 
o uproszczonym trybie przekraczania granicy lub 
umów, które określają warunki przekraczania gra
nicy w przejściach na szlakach turystycznych prze
cinających granicę państwową, albo legitymujący 
się dokumentami upoważniającymi do przekracza
nia granicy na podstawie tych umów, 
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3) wizy pobytowej z prawem do pracy, 

4) wizy pobytowej potwierdzającej uzyskanie zezwo
lenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub ze
zwolenia na osiedlenie się, 

5) karty czasowego pobytu lub karty stałego pobytu 
oraz 

6) w związku z niesieniem pomocy charytatywnej . 

§ 7. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na w niosek Ministra Spraw Zagranicznych podwyższa 

stawki określone w § 1 i 2, jeżeli wystąpi konieczność 
ich dostosowania na zasadzie wzajemności do wymo
gów określonych przez inne państwo dla obywateli 
polskich. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji : 
J. Tomaszewski 

575 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 16 lutego 1998 r. 

w sprawie ogłoszen ia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

1. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 13 październi
ka 1995 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sa
nitarnej (Dz. U. Nr 130, poz. 629) ogłasza się w załącz

niku do ni niejszego obwieszczenia jed nol ity tekst usta
wy z dnia 14 marca 1985 r. o Pań stwowej Inspekcji Sa
nitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49), z uwzględnieniem 

zmian wprowadzonych : 

1) ustawą z dnia 30 maja 1989 r. o zm ianie upoważ

n ień do w ydawania aktów wykonawczych (Dz. U. 
Nr 35, poz. 192), 

2) ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy 
o Pa ństwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1991 r. 
Nr 7, poz. 25), 

3) ustawą z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy 
o Pa ństwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 33, 
poz. 144), 

4) ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zmianie 
ustawy o Państwowej Inspekcji Sa nitarnej (Dz. U. 
Nr 130, poz. 629), 

5) ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó
rych ustaw normujących funkcjonowanie gospo
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, 
poz. 496), 

6) ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu cho
rób za kaźnych zwierząt , badaniu zwierząt rzeźnych 
i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryj 
nej (Dz. U. Nr 60, poz. 369), 

7) ustawą z dnia 26 czerwca 1997 r. o zm ianie ustawy 
o Pa ństwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 107, 
poz. 684), 

oraz zmia n wynikających z przepisów ogłoszonych 
przed dniem w ydania jednol itego tekstu . 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 

1) art. 39 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwo

wej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49) , któ
ry stanowi: 

"Art. 39. W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r. 
o warunkach zdrowotnych żywności i ży

wienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245 i z 1971 r. 
Nr 12, poz. 115) wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) wart. 22: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

«4. Organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej są uprawnione do 
przeprowadzania doraźnych 

kontroli w zakresie oraz jednost
kach organizacyjnych i miej
scach określonych w ust. 3, a tak
że do wydawania, w wypadkach 
nie cierpiących zwło k i , decyzji 
niezbędnych do usunięcia zagro
żenia sanitarno-epidemiczne
go, powiadamiając o tym nie
zwłocznie organy wymien ione 
w ust. 3.» , 

b) w ust. 5 wyrazy «o której mowa 
w ust. 4» skreśla się , 

2) wart. 34 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

«3. Minister Obrony Narodowej w po
rozumieniu z Ministrami: Zdrowia 
i Opieki Społecznej, . Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej, Han
dlu Wewnętrznego i Usług oraz 


