
 
 

Projekt 12.12.2008 r. 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) 

 
z dnia ................................   r. 

 
w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności 
wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez 

cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wzorów stosowanych 
dokumentów 

 
 

Na podstawie art. 10d ust. 25 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przeprowadzania przez funkcjonariuszy 
Straży Granicznej kontroli, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 13a ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”, oraz wzory stosowanych dokumentów. 

 
§ 2. Kontrola jest wykonywana przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej, 

zwanych dalej „funkcjonariuszami”.  
 

§ 3. 1. Przed rozpoczęciem kontroli funkcjonariusz, okazuje upoważnienie, o którym mowa 
w art. 10d ust. 2 ustawy, oraz znak identyfikacyjny, podaje stopień, imię i nazwisko albo okazuje 
legitymację służbową w sposób umożliwiający kontrolowanemu odczytanie i zanotowanie 
numeru legitymacji, organu, który ją wydał oraz nazwiska funkcjonariusza.  

 2. W przypadku zaistnienia konieczności niezwłocznego podjęcia kontroli na podstawie 
legitymacji służbowej, funkcjonariusz podaje stopień, imię i nazwisko oraz podstawę prawną do 
przeprowadzenia kontroli.  

 
 § 4. 1. W toku kontroli funkcjonariusz wzywa kontrolowanego do okazania dokumentów i 

zezwoleń uprawniających do wykonywania pracy przez cudzoziemca, prowadzenia działalności 
gospodarczej przez cudzoziemca, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi, a w 
szczególności: 

1) zezwolenia na pracę wydanego przez właściwy organ, z wyłączeniem 
cudzoziemców zwolnionych z tego obowiązku na podstawie odrębnych przepisów;  

2) oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, 
zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy; 

3) umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej; 
4) dokumentów potwierdzających zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia 

społecznego, z wyjątkiem cudzoziemca zwolnionego z tego obowiązku na podstawie 
odrębnych przepisów; 

5) dokumentów potwierdzających uzyskanie wpisu do Ewidencji Działalności 

                                                 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199 
i Nr 216, poz. 1367. 
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Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.  
    2. Jeżeli kontrola dotyczy przedsiębiorcy, czynności kontrolne są wykonywane z 
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.3)). 
 

§ 5.  Wzór  upoważnienia, o którym mowa w art. 10d ust. 2 ustawy, określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia.  

 
§ 6. Wzór protokołu kontroli, o którym mowa w art. 10d ust. 14 pkt 1 ustawy, określa 

załącznik nr 2 do rozporządzenia.  
 

§ 7. Wzór notatki służbowej, o której mowa w art. 10d ust. 14 pkt 2 ustawy, określa 
załącznik nr 3 do rozporządzenia 

 
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.  

 
 
 
MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 

 
 
 
W porozumieniu 

 
MINISTER PRACY  

I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880 i Nr 180, 
poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367. 
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Załączniki  do rozporządzenia  
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia ................................... r. 

                                                                                                             
                                                                                                                          Załącznik nr 1 
 
……………….....                                                               ……………………….,dnia…………... 
( oznaczenie organu kontroli)                                    (miejsce i data wystawienia) 
 
l.dz. 
 
 
 
      

UPOWAŻNIENIE  NR ..... 
 

 
Na podstawie art. 10 d ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) 
 
 
 

                                                            upoważniam: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko funkcjonariusza uprawnionego do wykonywania kontroli oraz numer legitymacji służbowej)  

 
 

do przeprowadzenia kontroli…………………………………………………………………… 
 (nazwę i dokładny adres kontrolowanego) 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
w zakresie……………………………………………………………………………………….. 
 (zakres przedmiotowy kontroli) 
  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………..  
 
w terminie………………………………………….................................................. 
            (data rozpoczęcia i przewidywanego  terminu zakończenia kontroli) 
 
 …………………………………………… 
                                                                                                            (stanowisko służbowe lub funkcja 
                                                                                                              oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia ) 
 
Pouczenie: 
Kontrolowany ma obowiązek w szczególności: 

1. Umożliwić wykonywanie kontroli. 
2. Uczestniczyć w przeprowadzaniu oględzin miejsc wykonywania pracy.  
3. W wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli. 
4. Dostarczać dokumenty oraz umożliwić sporządzanie ich kopii.  
5. Zapewnić kontrolującemu warunki pracy.  
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6. Poświadczać zgodność odpisów i wyciągów oraz kserokopii z dokumentów dostarczonych kontrolującemu.   
    
 
                                       

 
Załącznik nr 2 

 
                                                                                                

………………………  ………………. 
(miejscowość)   (data) 

…………………….………………................ 
(nazwa organu Straży Granicznej dokonującego kontroli) 

 
 

PROTOKÓŁ KONTROLI 
 

legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców,  
prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom 
 
Działając na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 13a ustawy z dnia 12 października 1990 r.  
o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn.zm.)  
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
(numer legitymacji służbowej oraz numer upoważnienia) 

 
przeprowadził kontrolę w: 
 
....................................................................................................................................................... 

(nazwa/firma/ lub imię i nazwisko kontrolowanego) 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
(REGON/KRS/NIP kontrolowanego) 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

(adres zamieszkania /siedziba/kontrolowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego) 

 
w dniu………………………………………………… o godz. ......................................……… 
(data rozpoczęcia kontroli)     (godzina rozpoczęcia kontroli) 
 
w celu…………………………………………………………………………………………… 

(opis okoliczności uzasadniających cel kontroli) 
 
1. W czasie kontroli sprawdzono: 
(opis dokumentów z podaniem ich numeru, okresu ważności oraz organu, który wydał dokument)  
…………………………………………………………………………………………………........
............................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje: 
…………………………………………………………………………………………………........
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
3. Kontrolę przeprowadzono w obecności: 
…………………………………………………………………………………………………........
.......................................................................................................................................................... 
4. Kontrolę zakończono w dniu ……………………………………… o godz. …………………. 
5. Protokół sporządzono w ….. egzemplarzach. 
6. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień: 
…………………………………………………………………………………………….……….. 
…………………………………………………………………………………………….……….. 
Na tym protokół zakończono: 
 
………………….., dnia………………… 
 (miejscowość)  (dd.mm.rrrr) 
          ………………………… 

 (podpis funkcjonariusza SG)  
 
W dniu ……………………..zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałem jeden 
egzemplarz. 
………………………………………….……………….. 
(podpis kontrolowanego lub osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego) 
 

POUCZENIE 
 
1. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, 
zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 
dni od dnia przedstawienia protokołu.  
2. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez Straż 
Graniczną stosownych środków prawnych. 
 
Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia wniesiono / nie wniesiono. 
 
Zastrzeżenia stanowią załącznik do protokołu kontroli. 
 
Ustosunkowanie się do wniesionych zastrzeżeń do protokołu: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………..……………… 
(podpis kontrolowanego lub osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego) 

 
……………….………………........................ 

(podpis funkcjonariusza Straży Granicznej) 
 
……………………………………… 
(miejsce i data podpisania protokołu) 
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               Załącznik nr 3 
 
 

………………………. ………………. 
(miejscowość)   (data) 

 
NOTATKA SŁUŻBOWA 

 
dotycząca kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców,  

prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom 

 
Działając na podstawie upoważnienia nr ………z dnia …………………………….wydanego  
 
przez ……………………………………………………………………………………………. 

(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe wystawiającego upoważnienie) 
 

w dniu ……………………..  o godz. ……..……………   w …………………………………… 
                (data rozpoczęcia kontroli)          (godz. rozpoczęcia kontroli)         (miejsce przeprowadzenia kontroli) 

 
 

przeprowadzono kontrolę polegającą na: …………...............………………………………….. 
(zakres kontroli) 

…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Przeprowadzono kontrolę wobec: 
…………………………………………………………………………………………………... 

                          (nazwa /firma/ lub imię i nazwisko kontrolowanego) 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
(REGON/KRS/NIP kontrolowanego) 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

(adres zamieszkania /siedziba/ kontrolowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego) 

 
Przeprowadzono kontrolę w obecności: 
…………………………………………………………………………………………………........
.................................................................................................................................................. 
 
 
W wyniku kontroli stwierdzono legalność wykonywania pracy przez cudzoziemca, prowadzenia 
działalności gospodarczej przez cudzoziemca, powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.* 

 
……………………….….………………..………… 
(stanowisko, stopień, imię i nazwisko sporządzającego notatkę) 

______ 
*Niepotrzebne skreślić 
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UZASADNIENIE 
 
 

Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej  
w art. 10d ust. 25 ustawy z dnia 12 października 1990 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,  
poz. 1997, z późn. zm.). 
Ww. przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowego trybu przeprowadzania przez organy Straży Granicznej kontroli, o której mowa w 
art. 1 ust. 2 pkt 13a ustawy o Straży Granicznej, a także wzorów stosowanych dokumentów.  
Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367) wprowadziła w art. 6 zmianę w ustawie o Straży 
Granicznej regulując kwestie związane z kontrolą legalności wykonywania pracy przez 
cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom.  
Celem projektowanej regulacji jest określenie trybu przeprowadzania przez organy Straży 
Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia 
działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom. 
W § 1 określono zakres rozporządzenia. W celu zagwarantowania sprawności i minimalizacji 
ewentualnych zagrożeń mogących wystąpić podczas prowadzonych czynności, w § 2 przewiduje 
się prowadzenie kontroli przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej.  W § 3 
określono czynności jakie jest obowiązany podjąć funkcjonariusz Straży Granicznej przed 
podjęciem przedmiotowej kontroli.  
W § 4 ust.1 określono czynności kontrolne polegające na wezwaniu kontrolowanego do okazania 
dokumentów i zezwoleń, będących przedmiotem kontroli. Natomiast ust. 2 określa, iż kontrola 
prowadzona u przedsiębiorcy jest przeprowadzana z uwzględnieniem ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.).  
W § 5 - § 7 wprowadza się wzory upoważnienia, protokołu kontroli i notatki służbowej.  
 
 
OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 
1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie: 
Cudzoziemcy prowadzący działalność lub wykonujący pracę oraz wszystkie podmioty 
zatrudniające cudzoziemców oraz powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom. 
 
2. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego: 
Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie wiąże się ze zwiększeniem wydatków lub 
zmniejszeniem dochodów budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
 
3. Wpływ regulacji na rynek pracy: 
Wejście w życie rozporządzenia może mieć wpływ na rynek pracy poprzez ograniczenie  
tzw. szarej strefy zatrudnienia cudzoziemców. 
 
4. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw: 
Przedmiotowe rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na przedsiębiorczość 
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przyczyniając się do eliminowania przypadków naruszeń przepisów w zakresie prawa pracy. 
Tym samym przyczyni się do zwiększania konkurencyjności gospodarki.  
5. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny: 
Przedmiotowe rozporządzenie nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 
 
6. Zakres konsultacji: 
W ramach konsultacji społecznych i w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy 
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 
7. Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej 
Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 


