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KONTROLA NA GRANICY PRZEDŁUŻONA
Polska zdecydowała o przedłużeniu kontroli granicznej o następne 30 dni – do 12 czerwca br. informuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał już
nowelizację rozporządzenia w tej sprawie.
Jak tłumaczy MSWiA, kontrola graniczna na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Litwą, Czechami i
Słowacją) zostaje przedłużona o 30 dni – od 14 maja br. do 12 czerwca br. Tak jak dotychczas granicę
będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w
portach morskich i na lotniskach.
Kontrola na granicy wewnętrznej
Przypomnijmy, że rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca br.
przywróciło tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą
granicę wewnętrzną na okres od 15 marca br. do 24 marca br. Nowelizacja rozporządzenia
przedłużyła ten czas o 20 dni – od 25 marca br. do 13 kwietnia br. Następna zmiana rozporządzenia to
kolejne przedłużenie o 20 dni, czyli od 14 kwietnia br. do 3 maja br., a kolejna o 10 dni - od 4 maja br.
do 13 maja br. Na podstawie aktualnych przepisów Polska przedłuża kontrolę o 30 dni – do 12 czerwca
br.

W związku ze stale utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem,
Polska skorzystała obecnie z art. 25 ust. 1 kodeksu granicznego
Schengen. Zgodnie z tym przepisem w przypadku zaistnienia poważnego
zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego
państwo członkowskie może wyjątkowo przywrócić kontrolę graniczną na
granicach wewnętrznych, na ograniczony okres nieprzekraczający 30 dni
lub na okres przewidywalnego istnienia tego poważnego zagrożenia, jeśli
przekracza on 30 dni.
komunikat MSWiA

Resort przypomina również, że gdy państwo członkowskie planuje przywrócenie kontroli granicznej na
granicach wewnętrznych na podstawie art. 25 musi spełnić określone wymagania. Władze
zobowiązane są powiadomić pozostałe państwa członkowskie i Komisję Europejską najpóźniej cztery
tygodnie przed planowanym przywróceniem kontroli. Termin ten można jednak skrócić,
jeśli okoliczności, które spowodowały potrzebę przywrócenia kontroli granicznej na granicach
wewnętrznych, staną się znane później niż cztery tygodnie przed planowanym przywróceniem

kontroli.
Czytaj też: Ważny interes służby, czyli policyjny "worek bez dna"?
Obecnie granicę wewnętrzną Polski można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na lądzie: z
Czechami – 18, ze Słowacją – 5, z Niemcami – 16, z Litwą – 3. Kontrola graniczna jest również
prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach. Działania te prowadzone są obecnie nie
tylko przez Straż Graniczną, wspierają ją bowiem policjanci, strażacy i żołnierze.
Ograniczenia przy wjeździe do Polski
"Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej – przy wjeździe do
Polski utrzymane zostają ograniczenia dla cudzoziemców. Są one związane z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa" - podkreśla resort w komunikacie.
W zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych
oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową mogą:
obywatele RP;
cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką
obywateli RP;
cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji,
czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, czyli cudzoziemcy uprawnieni do
wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na
pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedstawiają dokumenty, z których
wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich
przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub
przewozie osób;
w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu
zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż
wskazani powyżej, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Czytaj też: Szef NSZZ Policjantów: o kolejnych podwyżkach, do czasu osiągnięcia stabilizacji
budżetowej, możemy zapomnieć

