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Na podstawie art. 10d ust. 25 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy tryb
przeprowadzania przez funkcjonariuszy Stra˝y Gra-
nicznej kontroli legalnoÊci wykonywania pracy przez
cudzoziemców, prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej przez cudzoziemców oraz powierzania wykony-
wania pracy cudzoziemcom, a tak˝e wzory stosowa-
nych dokumentów.

§ 2. Kontrola jest przeprowadzana przez co naj-
mniej dwóch funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, zwa-
nych dalej „funkcjonariuszami”. 

§ 3. 1. Przed rozpocz´ciem kontroli funkcjonariu-
sze okazujà kontrolowanemu, osobie upowa˝nionej
do reprezentowania kontrolowanego lub prowadze-
nia jego spraw albo pracownikowi kontrolowanego,
zwanym dalej „podmiotem kontrolowanym”, upo-
wa˝nienia, o których mowa w art. 10d ust. 2 ustawy
z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej,
zwanej dalej „ustawà”, oraz znaki identyfikacyjne, po-
dajà stopnie, imiona i nazwiska albo okazujà legity-
macje s∏u˝bowe w sposób umo˝liwiajàcy podmiotowi
kontrolowanemu ich odczytanie i zanotowanie zakre-
su kontroli, numerów legitymacji, organu, który je
wyda∏, oraz nazwisk funkcjonariuszy. 

2. W przypadku zaistnienia koniecznoÊci nie-
zw∏ocznego podj´cia kontroli na podstawie legityma-
cji s∏u˝bowych, funkcjonariusze okazujà legitymacje
w sposób okreÊlony w ust. 1, podajà stopnie, imiona
i nazwiska oraz podstaw´ prawnà do przeprowadze-
nia kontroli. 

3. Wzór upowa˝nienia, o którym mowa w art. 10d
ust. 2 ustawy, stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia.

§ 4. 1. W toku kontroli funkcjonariusze wzywajà
podmiot kontrolowany do okazania, w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 7 dni od dnia za˝àdania, dokumentów
dotyczàcych legalnoÊci wykonywania pracy przez
cudzoziemca, prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez cudzoziemca, powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcowi, a w szczególnoÊci:

1) zezwolenia na prac´ wydanego przez w∏aÊciwy or-
gan; 

2) oÊwiadczenia o zamiarze powierzenia wykonywa-
nia pracy cudzoziemcowi, zarejestrowanego we
w∏aÊciwym powiatowym urz´dzie pracy;

3) umowy o prac´ lub umowy cywilnoprawnej;

4) dokumentów potwierdzajàcych uzyskanie przez
cudzoziemca prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospo-
darczà wpisu do Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospodar-
czej.

2. W przypadku kontroli prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej przez cudzoziemca funkcjonariusze
wzywajà podmiot kontrolowany do okazania doku-
mentu podró˝y wraz z dokumentem uprawniajàcym
do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
cudzoziemca prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà.

§ 5. W przypadku gdy podczas kontroli zachodzi
koniecznoÊç skorzystania z pomocy t∏umacza, funk-
cjonariusze zapewniajà jego udzia∏ w czynnoÊciach
kontrolnych.

§ 6. Protokó∏ kontroli lub notatk´ s∏u˝bowà, o któ-
rych mowa w art. 10d ust. 14 ustawy, funkcjonariusze
sporzàdzajà niezw∏ocznie po przeprowadzeniu kon-
troli.

§ 7. Wzór protoko∏u kontroli, o którym mowa
w art. 10d ust. 14 pkt 1 ustawy, stanowi za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia. 

§ 8. Wzór notatki s∏u˝bowej, o której mowa
w art. 10d ust. 14 pkt 2 ustawy, stanowi za∏àcznik nr 3
do rozporzàdzenia.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 lutego 2009 r.

w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej kontroli legalnoÊci 
wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez cudzoziemców

oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

———————
1) 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 We-
wn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170,
poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558,
z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216,
poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 20 lutego 2009 r. (poz. 284)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR 
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR




