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w odpowiedzi na pismo nr XI.530.1.2020.MS z dnia 18 marca 2020 r. dot. utrudnień 
w przekraczaniu granic Rzeczypospolitej Polskiej zapewniam, że Straż Graniczna podejmując 
działania związane z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej na granicach 
wewnętrznych ukierunkowała je  przede wszystkim na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa COVID-19, dokładając przy tym wszelkich starań, aby były one jak  najmniej 
uciążliwe dla podróżnych.

Kryzys spowodowany pojawieniem się koronawirusa nabrał obecnie charakteru 
pandemii, która rozprzestrzeniła się na całym świecie. Globalizacja i międzynarodowe 
przepływy osób stwarzają warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się wirusa między 
państwami. Za sprawą podróży kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego spowodował w kilku 
krajach wystąpienie dużej liczby przypadków zawleczonych z zagranicy, które stopniowo 
wywołują lokalne ogniska epidemiczne przez przenoszenie zakażenia w społeczności na 
szeroką skalę. Obecnie uznaje się. że Unia Europejska znajduje się w epicentrum pandemii 
COVID-19. W ciągu ostatnich kilku tygodni państwa członkowskie wprowadziły szereg 
drastycznych środków, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o ograniczeniu i częściowym zawieszeniu ruchu 
granicznego na granicach zewnętrznych oraz wprowadzeniu tymczasowego przywrócenia 
kontroli granicznej na granicach wewnętrznych.

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę Pana Rzecznika na skalę postawionego przed 
naszą formacją zadania, zwłaszcza w kontekście natężonego ruchu, jaki odbywa się 
na autostradach i drogach łączących nasz kraj z państwami sąsiednimi oraz braku infrastruktury 
granicznej w miejscach byłych przejść granicznych.

Zapewniam, że Straż Graniczna, korzystając z doświadczeń z poprzednich lat z zakresu 
przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową 
stanowiącą granicę wewnętrzną, wykorzystuje wszelkie siły i środki w celu utrzymania 
płynności odpraw, a wszelkie sytuacje wydłużające czas oczekiwania na odprawę graniczną 
są analizowane i podejmowane są odpowiednie działania naprawcze. Zapewniana jest 
adekwatna obsada kontrolerska, a do pomocy funkcjonariuszom Straży Granicznej kierowani 
są przedstawiciele innych służb oraz żołnierze Sił Zbrojnych RP.



Od dnia 17 marca br. uruchomione zostały kolejne przejścia graniczne, 
a w już funkcjonujących rozszerzony został zakres dopuszczonego w nich ruchu granicznego.

Dodatkowo, po konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, M inister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński polecił odstąpić od czynności 
kontrolnych na granicach wewnętrznych wobec pojazdów samochodowych realizujących 
międzynarodowy transport drogowy towarów (także związanych z pomiarem temperatury).

Podjęte, zdecydowane działania spowodowały ustabilizowanie się sytuacji na granicy 
państwowej, a ruch graniczny na granicy wewnętrznej odbywa się na bieżąco. Należy przy tym 
podkreślić, iż podróżni bardzo często wyrażają poparcie i zrozumienie dla podejmowanych 
działań.

Jednocześnie chciałbym wskazać, że działania Straży Granicznej spotkały 
się ze wsparciem właściwych miejscowo wojewodów, samorządów, a także firm i osób 
fizycznych. W krytycznym momencie, w miejscach tworzących się kolejek ustawiane były 
przenośne toalety, a osobom w nich oczekującym rozdawano wodę i żywność.

Pragnę podkreślić, iż Straż Graniczna pozostaje otwarta na wszelką współpracę 
w zakresie poszukiwania i implementowania najlepszych rozwiązań usprawniających proces 
kontroli ruchu granicznego, jednocześnie dokładając wszelkich starań, aby poprzez 
profesjonalne i życzliwe dla podróżnych działania funkcjonariuszy SG zapewnić jak najwyższe 
standardy przekraczania granicy oraz maksymalnie skrócić czas oczekiwania na odprawę 
graniczną.

Reasumując, chciałbym zwrócić uwagę Pana Rzecznika na postawę zaangażowanych 
w walkę z epidemią koronawirusa funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy kierując się troską 
o wspólne dobro, jakim  jest bezpieczeństwo, zdrowie i życie obywateli naszego Państwa, 
z całkowitym oddaniem pełnią wielogodzinne służby, często w bardzo trudnych warunkach, 
mimo realnego zagrożenia dla swojego zdrowia, a nawet życia.


