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Na podstawie art. 11c ust. 8 pkt 1 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:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób i tryb przepro-
wadzania przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej wy-
wiadu Êrodowiskowego, zwanego dalej „wywiadem”,
zakres tego wywiadu oraz miejsce i czas jego przepro-
wadzania, a tak˝e form´ sprawozdania sporzàdzane-
go z przeprowadzonego wywiadu.

§ 2. Wywiad przeprowadzany przez funkcjonariu-
sza Stra˝y Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariu-
szem”, obejmuje informacje o:

1) danych cudzoziemca, wobec którego prowadzone
jest post´powanie, zwanego dalej „cudzoziem-
cem”, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1—8,
11—18 oraz 20 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach;

2) miejscu pobytu cudzoziemca;

3) cz∏onkach rodziny cudzoziemca oraz osobach,
z którymi zamieszkuje we wspólnym gospodar-
stwie domowym;

4) wykonywaniu przez cudzoziemca pracy lub pro-
wadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej;

5) podj´ciu lub kontynuacji przez cudzoziemca nauki
lub szkolenia zawodowego;

6) sytuacji materialnej i warunków bytowych cudzo-
ziemca;

7) podejmowaniu przez cudzoziemca dzia∏aƒ mogà-
cych mieç wp∏yw na ochron´ bezpieczeƒstwa lub
porzàdku publicznego albo stanowiàcych zagro-
˝enie dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa.

§ 3. Wywiad przeprowadza si´ w terminie umo˝li-
wiajàcym zakoƒczenie post´powania prowadzonego
wobec cudzoziemca na zasadach i w terminie, okreÊ-
lonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach.

§ 4. Funkcjonariusz przed przystàpieniem do prze-
prowadzenia wywiadu zapoznaje si´ z posiadanymi
przez Stra˝ Granicznà informacjami dotyczàcymi
cudzoziemca.

§ 5. 1. Wywiad przeprowadza si´ we wskazanym
przez cudzoziemca miejscu jego zamieszkania lub po-
bytu oraz w miejscu jego pracy, nauki lub prowadzo-
nej przez niego dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Wywiad mo˝e byç przeprowadzany we wskaza-
nym przez cudzoziemca miejscu zamieszkania lub po-
bytu jego ma∏˝onka lub innego cz∏onka rodziny, a tak-
˝e osoby, z którà cudzoziemca ∏àczà wi´zi o charakte-
rze rodzinnym.

§ 6. Wywiad przeprowadza si´ w godzinach od 600

do 2200.

§ 7. 1. Przed rozpocz´ciem wywiadu umunduro-
wany funkcjonariusz jest obowiàzany podaç osobie
udzielajàcej informacji stopieƒ oraz imi´ i nazwisko,
w sposób umo˝liwiajàcy odnotowanie tych danych,
a tak˝e podstaw´ prawnà i cel przeprowadzenia wy-
wiadu.

2. Nieumundurowany funkcjonariusz, przed roz-
pocz´ciem wywiadu, poza obowiàzkiem, o którym
mowa w ust. 1, okazuje legitymacj´ s∏u˝bowà, a na ˝à-
danie osoby udzielajàcej informacji umo˝liwia odno-
towanie numeru tej legitymacji, nazwy organu, który
jà wyda∏, oraz nazwiska funkcjonariusza.

§ 8. Funkcjonariusz przeprowadzajàcy wywiad
zbiera informacje, o których mowa w § 2, od rodziny
cudzoziemca, osób z nim zamieszkujàcych i sàsiadów,
prze∏o˝onych w miejscu jego pracy, nauczycieli lub
wychowawców w szkole oraz od innych osób lub in-
stytucji, które mogà posiadaç wiedz´ o cudzoziemcu.

§ 9. 1. Po zakoƒczeniu wywiadu funkcjonariusz
niezw∏ocznie sporzàdza sprawozdanie.

2. Sprawozdanie zawiera:

1) imi´ i nazwisko funkcjonariusza przeprowadzajà-
cego wywiad;

2) imi´ i nazwisko cudzoziemca;

3) imi´ i nazwisko osoby udzielajàcej informacji;

4) miejsce przeprowadzenia wywiadu;

5) wyjaÊnienia i informacje ustalone w toku wywia-
du;

6) ewentualne uwagi;

7) dat´ przeprowadzenia wywiadu;

1647

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie wywiadu Êrodowiskowego przeprowadzanego przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej
w post´powaniach prowadzonych wobec cudzoziemców

———————
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
Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112,
Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570.
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8) podpis funkcjonariusza przeprowadzajàcego wy-
wiad.

3. Sprawozdanie sporzàdza si´ w formie pisemnej
w jednym egzemplarzu.

4. Wzór sprawozdania okreÊla za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia.

§ 10. 1. W tej samej sprawie mo˝na przeprowa-
dzaç, w zale˝noÊci od liczby osób udzielajàcych infor-
macji, kilka wywiadów.

2. Z ka˝dego wywiadu sporzàdza si´ odr´bne
sprawozdanie.

3. Sprawozdanie z wywiadu do∏àcza si´ do akt po-
st´powania, w toku którego przeprowadza si´ wy-
wiad.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. (poz. 1647)

WZÓR SPRAWOZDANIA Z PRZEPROWADZONEGO WYWIADU ÂRODOWISKOWEGO

SPRAWOZDANIE

................................................................................................................................. przeprowadzi∏ wywiad dotyczàcy
(imi´ i nazwisko funkcjonariusza przeprowadzajàcego wywiad)

........................................................................................... z ...........................................................................................
(imi´ i nazwisko cudzoziemca) (imi´ i nazwisko osoby udzielajàcej informacji)

w ......................................................................................................................................................................................
(miejsce przeprowadzenia wywiadu)

W toku przeprowadzonego wywiadu ustalono: ..........................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Uwagi* ............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.................................................................................                     .................................................................................
(data przeprowadzenia wywiadu) (podpis funkcjonariusza przeprowadzajàcego wywiad)

* Obejmujà wy∏àcznie dodatkowe informacje, mogàce mieç znaczenie w prowadzonym wobec cudzoziemca post´powaniu,
uzyskane przez funkcjonariusza w wyniku w∏asnych spostrze˝eƒ.


