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Warszawa, dnia 7 kwietnia 2020 r.

Pan Adam BODNAR

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

dotyczy: XI.540.9.2020.MS z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Szanowny Panie Rzeczniku,

odpowiadając na pismo nr XI.540.9.2020.MS z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie stosowania w praktyce 
ograniczeń wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 
marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych 
przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, z późn. zm.) poniżej przekazuję przedmiotowe informacje.

Jak już wyjaśniłem w korespondencji z dnia 30 marca br., w związku z ograniczeniem ruchu osobowego 
na przejściach granicznych na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez wskazanie 
kategorii osób, które tę granicę mogą przekraczać, do odprawy granicznej kierowane są wyłącznie 
osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia. Wobec pozostałych kategorii podróżnych 
odprawy granicznej nie dokonuje się, gdyż osoby takie nie mogą – co do zasady – przekroczyć granicy 
państwowej.

Weryfikacji osób, które mogą zostać skierowane do kontroli granicznej dokonują funkcjonariusze 
Straży Granicznej, co do zasady z wyprzedzeniem i w bezpiecznej odległości od miejsc, w których 
dokonywana jest ta kontrola. Celem takiego postępowania jest zminimalizowanie możliwości zarażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2, zarówno osób kontrolujących, jak i samych podróżnych.

Odnosząc się natomiast do kwestii osób poszukujących ochrony, to zauważyć należy, że w związku z 
wprowadzeniem w dniu 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego, a następnie w dniu 20 marca 2020 r. – stanu epidemii, oraz stopniowym 
wprowadzaniem kolejnych ograniczeń i zakazów dotyczących funkcjonowania państwa i ludności 
przebywającej oraz przybywającej na jego terytorium, konieczne było przyjmowanie stopniowo 
stosownych rozwiązań, zarówno w prawie, jak i w praktyce. Mając na względzie zobowiązania 
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międzynarodowe wobec osób poszukujących ochrony międzynarodowej Straż Graniczna poszukiwała 
rozwiązań uwzględniających zarówno potrzeby takich osób, jak i priorytetową konieczność 
zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, a także obowiązek realizacji postawionych przed kierowaną 
przeze mnie formacją zadań.

Zaznaczyć należy, że pomimo wprowadzenia ograniczeń w ruchu osobowym na kierunku wjazdowym 
do Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa powyżej, możliwe jest przyjęcie od osób poszukujących 
ochrony międzynarodowej stosownego wniosku na granicy, i zezwolenie im – zgodnie z 
międzynarodowymi zobowiązaniami – na wjazd na terytorium Polski. W takiej sytuacji cudzoziemcy 
podlegają obowiązkom, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (Dz. U. poz. 566, z późn. zm.).

W tym miejscu należy zauważyć, że brak w ostatnim okresie cudzoziemców, którzy poszukiwaliby 
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na granicy wynika przede wszystkim z 
wprowadzonych ograniczeń w zakresie sposobów przemieszczania się osób przez granice, tj. 
wstrzymania przemieszczania się przez granice pasażerów w transporcie kolejowym i lotniczym, a z 
których to środków korzystały osoby składające wnioski o udzielenie ochrony, a nie ograniczenia ruchu 
osobowego poprzez wskazanie kategorii osób, które granicę państwową mogą przekraczać. Nie bez 
znaczenia pozostają także restrykcje w przekraczaniu granicy stosowane przez Władze państw 
sąsiadujących.

Z poważaniem,

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA
/podpisano elektronicznie certyfikatem PKI SG/

Do wiadomości: Pan Jarosław BOGUSZYŃSKI, Dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA

Wykonano w jednym egzemplarzu
sporz. i wyk. PC  22 721 49 28
dnia 6 kwietnia 2020 r.
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