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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalnoÊci pobytu cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 87 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:

3) proponowanà dat´ i godzin´ rozpocz´cia kontroli;

§ 1. 1. Kontrola legalnoÊci pobytu cudzoziemca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej
„kontrolà”, jest przeprowadzana przez co najmniej
dwóch funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, Policji lub
S∏u˝by Celnej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”,
lub co najmniej dwóch upowa˝nionych pracowników
Urz´du do Spraw Cudzoziemców albo urz´du wojewódzkiego.

5) za∏o˝enia organizacyjne.

2. Kontrola mo˝e byç przeprowadzana tak˝e
wspólnie przez funkcjonariuszy ró˝nych s∏u˝b lub pracowników Urz´du do Spraw Cudzoziemców albo urz´du wojewódzkiego, zwanych dalej „pracownikami”.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kontrola jest przeprowadzana przez co najmniej dwie osoby.
4. Kontrola przeprowadzana w siedzibie Urz´du
do Spraw Cudzoziemców albo urz´du wojewódzkiego
mo˝e zostaç przeprowadzona przez jednego pracownika.
5. Kontrola mo˝e zostaç przeprowadzona przez
jednego funkcjonariusza, je˝eli w toku innych czynnoÊci s∏u˝bowych wykonywanych przez jednego funkcjonariusza ujawniono okolicznoÊci uzasadniajàce jej
przeprowadzenie.
§ 2. 1. W przypadku gdy kontrola, o której mowa
w § 1 ust. 2, wymaga koordynacji dzia∏aƒ ró˝nych
s∏u˝b lub urz´dów przeprowadza si´ jà zgodnie z planem kontroli.
2. Plan kontroli przygotowuje si´ na polecenie organu inicjujàcego kontrol´, na podstawie uzgodnieƒ
dokonanych przez wyznaczonych funkcjonariuszy lub
pracowników s∏u˝b lub urz´dów, których przedstawiciele b´dà uczestniczyç w planowanej kontroli.
3. Plan kontroli zawiera w szczególnoÊci:
1) okreÊlenie miejsca planowanej kontroli;
2) oznaczenie organu inicjujàcego kontrol´ oraz organów, których przedstawiciele uczestniczà
w kontroli realizowanej wspólnie;
———————
1)

2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
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.

4) imi´ i nazwisko kierujàcego czynnoÊciami kontrolnymi;

4. Plan kontroli zatwierdzajà organy, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
§ 3. 1. Przed rozpocz´ciem kontroli funkcjonariusz
podaje swój stopieƒ, imi´ i nazwisko w sposób umo˝liwiajàcy kontrolowanemu odnotowanie tych danych,
a tak˝e podstaw´ prawnà kontroli, a w przypadku kontroli, przeprowadzanej w toku wykonywania innych
czynnoÊci s∏u˝bowych — podstaw´ prawnà przeprowadzenia kontroli.
2. Funkcjonariusz nieumundurowany przed rozpocz´ciem kontroli okazuje ponadto legitymacj´ s∏u˝bowà, a na ˝àdanie osoby, wobec której podj´to czynnoÊci, umo˝liwia odnotowanie numeru legitymacji, organu, który jà wyda∏, oraz nazwiska funkcjonariusza.
3. Przed rozpocz´ciem kontroli pracownik podaje
imi´ i nazwisko oraz okazuje upowa˝nienie do przeprowadzania kontroli, w sposób umo˝liwiajàcy kontrolowanemu odczytanie i zanotowanie organu kontroli, daty i miejsca wystawienia oraz numeru upowa˝nienia i nazwiska pracownika upowa˝nionego do
przeprowadzania kontroli.
4. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 4, pracownik przeprowadza kontrol´ bez upowa˝nienia do
przeprowadzania kontroli.
5. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera wskazanie podstawy prawnej kontroli, oznaczenie
organu kontroli, dat´ i miejsce wystawienia, imi´ i nazwisko pracownika uprawnionego do przeprowadzania kontroli, okreÊlenie zakresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty wa˝noÊci upowa˝nienia i podpis
osoby udzielajàcej upowa˝nienia z podaniem zajmowanego stanowiska.
6. W przypadku gdy podczas kontroli zachodzi koniecznoÊç skorzystania z pomocy t∏umacza funkcjonariusze lub pracownicy zapewniajà jego udzia∏ w czynnoÊciach kontrolnych.
§ 4. W toku kontroli cudzoziemca wzywa si´ do
okazania:
1) dokumentów uprawniajàcych do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególnoÊci:
a) dokumentu podró˝y,
b) przepustki, o której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
zwanej dalej „ustawà”,
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c) wizy, je˝eli jest wymagana,
d) karty pobytu,
e) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
f) zezwolenia na osiedlenie si´,
g) polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca,
h) polskiego dokumentu to˝samoÊci cudzoziemca,
i) tymczasowego polskiego dokumentu podró˝y
dla cudzoziemca,
j) tymczasowego
cudzoziemca,

zaÊwiadczenia

to˝samoÊci

k) dokumentu podró˝y przewidzianego w Konwencji dotyczàcej statusu uchodêców, sporzàdzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U.
z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516),
l) zaÊwiadczenia, o którym mowa w art. 80 ust. 3
ustawy,
m) zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach
ma∏ego ruchu granicznego,
n) zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich,
o) dokumentów uprawniajàcych do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wydanych przez inne paƒstwa obszaru Schengen, paƒstwa cz∏onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacj´ Szwajcarskà,
p) dokumentu potwierdzajàcego, ˝e wjazd i pobyt
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
zwiàzany z wykonywaniem czynnoÊci zawodowych;
2) dokumentów uprawniajàcych do wykonywania
pracy przez cudzoziemca, prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez cudzoziemca lub potwierdzajàcych fakt powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w szczególnoÊci:
a) zezwolenia na prac´ wydanego przez w∏aÊciwy
organ,
b) oÊwiadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, zarejestrowanego
we w∏aÊciwym powiatowym urz´dzie pracy,
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b) karta kredytowa wraz z zaÊwiadczeniem o wysokoÊci limitu na karcie kredytowej lub karta
p∏atnicza wraz z zaÊwiadczeniem o aktualnym
stanie konta lub aktualnym wyciàgiem z historii
rachunku,
c) zaÊwiadczenie o posiadaniu Êrodków p∏atniczych w banku lub spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej majàcych siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzone piecz´cià i podpisem upowa˝nionego pracownika tego banku lub spó∏dzielczej kasy
oszcz´dnoÊciowo-kredytowej,
d) orygina∏ zaproszenia, o którym mowa w art. 16
ust. 1 ustawy,
e) dokument potwierdzajàcy przyznanie stypendium.
§ 5. 1. Niezw∏ocznie po przeprowadzeniu kontroli:
1) w przypadku stwierdzenia nielegalnego pobytu
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — funkcjonariusz lub pracownik sporzàdza
protokó∏ kontroli;
2) w przypadku stwierdzenia legalnoÊci pobytu
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) pracownik sporzàdza notatk´,
b) funkcjonariusz odnotowuje fakt przeprowadzenia kontroli w notatniku s∏u˝bowym albo sporzàdza notatk´.
2. Funkcjonariusz sporzàdza notatk´ w szczególnoÊci w przypadku, gdy w przeprowadzeniu kontroli
bierze udzia∏ t∏umacz.
3. W przypadku gdy kontrolà obj´to wi´cej ni˝ jednego cudzoziemca, mo˝na sporzàdziç jednà notatk´
obejmujàcà wszystkich kontrolowanych cudzoziemców.
4. Protokó∏ kontroli zawiera:
1) numer legitymacji s∏u˝bowej funkcjonariusza, jego stopieƒ, imi´ i nazwisko lub imi´ i nazwisko
pracownika oraz numer i dat´ wystawienia upowa˝nienia, o ile jest ono niezb´dne do przeprowadzenia kontroli, oraz nazw´ organu, który wyda∏
ten dokument;

c) umowy o prac´ lub umowy cywilnoprawnej,

2) dat´ i miejsce sporzàdzenia protoko∏u kontroli;

d) dokumentów potwierdzajàcych uzyskanie przez
cudzoziemca prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;

3) dat´ i godzin´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli;

3) Êrodków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz na powrót do paƒstwa pochodzenia lub na
tranzyt, w walucie polskiej lub walutach obcych,
lub dokumentów mogàcych potwierdziç mo˝liwoÊç uzyskania Êrodków utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem,
takich jak:
a) czek podró˝ny,

4) miejsce przeprowadzenia kontroli;
5) imi´ i nazwisko, dat´ urodzenia oraz obywatelstwo kontrolowanego cudzoziemca;
6) adres zamieszkania cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
7) opis skontrolowanych dokumentów z podaniem
ich numeru, okresu wa˝noÊci oraz nazwy organu,
który wyda∏ dokument;
8) wynik kontroli;
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9) potwierdzenie przez cudzoziemca, ˝e zapozna∏ si´
z treÊcià protoko∏u;

4) imi´ i nazwisko, dat´ urodzenia oraz obywatelstwo kontrolowanego cudzoziemca;

10) podpis funkcjonariusza lub pracownika sporzàdzajàcego protokó∏ kontroli;

5) adres zamieszkania cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

11) podpis cudzoziemca lub adnotacj´ o przyczynach
jego braku.

6) wynik kontroli;

5. Odmowa podpisania protoko∏u przez cudzoziemca nie stanowi przeszkody do podpisania go
przez funkcjonariusza lub pracownika oraz pozostawienia cudzoziemcowi kopii protoko∏u.
6. Notatka zawiera:
1) numer legitymacji s∏u˝bowej funkcjonariusza, jego stopieƒ, imi´ i nazwisko lub imi´ i nazwisko
pracownika oraz numer i dat´ wystawienia upowa˝nienia, o ile jest ono niezb´dne do przeprowadzenia kontroli, oraz nazw´ organu, który wyda∏
ten dokument;
2) dat´ i miejsce sporzàdzenia notatki;
3) dat´ i godzin´ rozpocz´cia i zakoƒczenia kontroli;

7) podpis funkcjonariusza lub pracownika sporzàdzajàcego notatk´.
7. W przypadku gdy w przeprowadzaniu kontroli
bierze udzia∏ t∏umacz, protokó∏ kontroli lub notatka powinny zawieraç imi´ i nazwisko oraz podpis t∏umacza.
§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalnoÊci pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 146, poz. 1426).
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Miller

