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Pouczenie o zasadach i trybie przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 Podstawa prawna podejmowanych czynności: ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

 Cel podejmowanych czynności: kontrola przestrzegania przepisów dotyczących warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Cudzoziemiec w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany posiadać ważny 

dokument podróży oraz dokumenty uprawniające go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

jeżeli są wymagane. 

1. Funkcjonariusz, po okazaniu legitymacji służbowej lub znaku identyfikacyjnego, może żądać okazania: 

1) dokumentu podróży i dokumentów uprawniających cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów:   

a) utrzymania cudzoziemca w trakcie jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) podróży powrotnej cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania,  

c) tranzytu cudzoziemca przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia  

na wjazd;  

3) dokumentu potwierdzającego możliwość uzyskania środków finansowych;  

4) dokumentów uprawniających do wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub powierzenia 

wykonywania pracy;  

5) dokumentów potwierdzających cel i warunki pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Jeżeli został(-a) Pan/Pani poddany(-a) kontroli jest Pan/Pani obowiązany(-a) na żądanie funkcjonariusza okazać powyższe 

dokumenty, oraz środki finansowe albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków, jeżeli są wymagane.  

3. Jeżeli nie posiada Pan/Pani żadnego dokumentu potwierdzającego Pana/Pani tożsamość, w celu zidentyfikowania Pana/Pani 

osoby, zostaną od Pana/Pani pobrane odciski linii papilarnych. 

Odciski linii papilarnych mogą także zostać pobrane w celu weryfikacji autentyczności wizy Schengen lub też sprawdzenia 

tożsamości jej posiadacza. 

Sprawdzenia odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca dokonuje się w Wizowym Systemie Informacyjnym. 

4. W przypadku, gdy podczas kontroli okaże się, że posługuje się Pan/Pani dokumentem, który był(-a) Pan/Pani zobowiązany(-

a) zwrócić organowi, który go wydał, dokument ten zostanie zatrzymany. Na tę okoliczność otrzyma Pan/Pani nieodpłatnie 

zaświadczenie potwierdzające fakt zatrzymania dokumentu, a sam dokument zostanie przesłany organowi, który go wydał. 

5. Po przeprowadzeniu kontroli, w przypadku stwierdzenia, że Pana/Pani pobyt jest nielegalny, zostanie sporządzony protokół 

kontroli legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

6. Oryginał protokołu zostanie Panu/Pani przedstawiony do podpisania. Po wykonaniu tej czynności otrzyma Pan/Pani jego 

kopię. 

W przypadku gdy odmówi Pan/Pani podpisania protokołu, funkcjonariusz go sporządzający pozostawi Panu/Pani jego odpis 

podpisany przez tego funkcjonariusza. 

7. W przypadku stwierdzenia, że: 

1) przebywa Pan/Pani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadając do tego tytułu prawnego, 

2) na żądanie uprawnionego organu nie okazuje Pan/Pani dokumentów uprawniających Pana/Panią do pobytu  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są wymagane, 

3) na żądanie uprawnionego organu nie okazuje Pan/Pani wymaganych środków finansowych albo dokumentu 

potwierdzającego możliwość ich uzyskania, 

4) uchyla się Pan/Pani od obowiązku wymiany lub zwrotu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, 

polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokutemu „zgoda na pobyt tolerowany”, 

5) nie zawiadomił(-a) Pan/Pani o utracie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego 

dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokutemu „zgoda na pobyt tolerowany” w terminie 3 dni od ich utraty, 
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6) nie wykonał(-a) Pan/Pani obowiązku opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie wyznaczonym  

w decyzji o zobowiązaniu Pana/Pani do powrotu lub w decyzji o przedłużeniu terminu dobrowolnego powrotu, 

7) nie wykonuje Pan/Pani obowiązku zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu wskazanego w decyzji  

o przedłużeniu terminu dobrowolnego powrotu, 

8) opuścił(-a) Pan/Pani miejsce zamieszkania wyznaczone mu w decyzji o przedłużeniu terminu dobrowolnego powrotu, 

9) wjechał(-a) Pan/Pani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy  

w ramach małego ruchu granicznego i: 

a) przebywa Pan/Pani poza strefą przygraniczną, w ramach której posiadacz zezwolenia jest uprawniony  

do przemieszczania się, albo 

b) nie opuścił(-a) Pan/Pani terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie okresu pobytu określonego w tym zezwoleniu 

– może zostać Pan/Pani ukarany(-a) grzywną. 

Grzywna może zostać nałożona w drodze mandatu karnego wydawanego ukaranemu po jej uiszczeniu bezpośrednio 

funkcjonariuszowi, który ja nałożył. W takim przypadku wysokość grzywny nie przekroczy 500 zł. 

Ma Pan/Pani prawo odmówić przyjęcia mandatu karnego. W takim przypadku zostanie skierowany wniosek o ukaranie 

Pana/Pani do sądu, który będzie mógł wymierzyć karę grzywny w wysokości do 5.000 zł. 

Funkcjonariusz może ukarać Pana/Panią grzywną również za popełnione wykroczenia, inne niż te określone powyżej. 

8. Sporządzenie protokołu legalności Pana/Pani pobytu na terytorium Rzeczypospolitej może stanowić podstawę Pana/Pani 

zatrzymania oraz wszczęcia wobec Pana/Pani osoby postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. 


