
Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 25 czerwca
1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127,
poz. 1400) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób przeprowadzania kontroli legalnoÊci poby-
tu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym okolicznoÊci jej przeprowadzania
i rodzaje kontrolowanych dokumentów,

2) sposób i zakres dokumentowania czynnoÊci zwià-
zanych z przeprowadzanà kontrolà.

§ 2. 1. Przed rozpocz´ciem kontroli:

1) funkcjonariusz Stra˝y Granicznej lub Policji, zwany
dalej „funkcjonariuszem”, okazuje znak identyfika-
cyjny i podaje stopieƒ, imi´ i nazwisko albo okazu-
je legitymacj´ s∏u˝bowà w sposób umo˝liwiajàcy
kontrolowanemu odczytanie i zanotowanie nume-
ru legitymacji, organu, który jà wyda∏, oraz nazwi-
ska funkcjonariusza,

2) upowa˝niony pracownik Urz´du do Spraw Repa-
triacji i Cudzoziemców albo upowa˝niony pracow-
nik urz´du wojewódzkiego, zwany dalej „pracow-
nikiem”, podaje imi´ i nazwisko oraz okazuje upo-
wa˝nienie do przeprowadzania kontroli i legityma-
cjà s∏u˝bowà w sposób, o którym mowa w pkt 1.

2. Rozpoczynajàc kontrol´ funkcjonariusz i pracow-
nik podaje podstaw´ prawnà oraz okolicznoÊci uzasad-
niajàce przeprowadzenie kontroli.

§ 3. Kontrola polega na wezwaniu cudzoziemca do
okazania dokumentów, zezwoleƒ lub Êrodków:

1) dokumentów podró˝y,

2) wiz,

3) kart pobytu,

4) zezwoleƒ na zamieszkanie na czas oznaczony,

5) zezwoleƒ na osiedlenie si´,

6) polskich dokumentów podró˝y dla cudzoziemca,

7) tymczasowych polskich dokumentów podró˝y dla
cudzoziemca,

8) tymczasowych zaÊwiadczeƒ to˝samoÊci cudzo-
ziemca,

9) dokumentów podró˝y przewidzianych w Konwen-
cji genewskiej,

10) zezwoleƒ na prac´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu
i przeciwdzia∏aniu bezrobociu,

11) dokumentów umo˝liwiajàcych uzyskanie Êrodków
p∏atniczych,

12) zaproszenia,

13) dokumentu potwierdzajàcego rezerwacj´ i op∏ace-
nie w Rzeczypospolitej Polskiej zakwaterowania
i wy˝ywienia,

14) waluty polskiej lub zagranicznych Êrodków p∏atni-
czych, które mogà byç w Rzeczypospolitej Polskiej
legalnie wymienione.

§ 4. 1. Po przeprowadzeniu kontroli funkcjonariusz
lub pracownik sporzàdza, z zastrze˝eniem ust. 3, proto-
kó∏ kontroli.

2. Protokó∏ kontroli powinien zawieraç w szczegól-
noÊci:

1) wskazanie upowa˝nienia do przeprowadzenia kon-
troli oraz numeru legitymacji s∏u˝bowej upowa˝-
nionego funkcjonariusza lub pracownika,

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

3) dat´ i godzin´ przeprowadzenia kontroli,

4) imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe kontrolujà-
cego,

5) imi´ i nazwisko t∏umacza,

6) miejsce przeprowadzenia kontroli,

7) imi´ i nazwisko kontrolowanego cudzoziemca,

8) miejsce pobytu (adres zamieszkania) cudzoziemca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

9) opis okolicznoÊci uzasadniajàcych przeprowadze-
nie kontroli,

10) opis skontrolowanych dokumentów i zezwoleƒ
z podaniem ich numeru, okresu wa˝noÊci oraz or-
ganu, który dokument lub zezwolenie wyda∏,

11) informacj´ o iloÊci Êrodków finansowych posiada-
nych przez cudzoziemca lub wskazanie sprawdzo-
nych dokumentów potwierdzajàcych ich posiada-
nie,

12) wynik kontroli,
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13) podpis funkcjonariusza lub pracownika sporzàdza-
jàcego protokó∏ kontroli,

14) podpis cudzoziemca lub adnotacj´ o odmowie
i przyczynach odmowy z∏o˝enia podpisu.

3. W przypadku gdy w wyniku kontroli stwierdzono
legalnoÊç pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, funkcjonariusz lub pracownik prze-
prowadzajàcy kontrol´ sporzàdza notatk´.

4. Odmowa podpisania protoko∏u przez cudzoziem-
ca nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kon-
trolujàcego oraz pozostawienia cudzoziemcowi kopii
protoko∏u.

5. Je˝eli kontrolà obj´to kilku cudzoziemców, to
funkcjonariusz lub pracownik przeprowadzajàcy kon-
trol´, po jej przeprowadzeniu, sporzàdza odpowiednio

jeden protokó∏ kontroli lub notatk´, dotyczàce cudzo-
ziemców.

6. Orygina∏ protoko∏u kontroli lub notatki przecho-
wuje si´ w jednostce lub komórce organizacyjnej pod-
miotu, którego funkcjonariusz lub pracownik przepro-
wadzi∏ kontrol´.

7. Wyniki kontroli wykorzystuje si´ do formu∏owa-
nia wniosków o wszcz´cie post´powania administra-
cyjnego o zobowiàzanie do opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i o wydalenie cudzoziemca.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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