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Prawne aspekty ochrony granicy państwowej 
rzeczypospolitej Polskiej w warunkach pandemii

abstrakt

Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych 
z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwo-
wej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił 
uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicz-
nej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej 
w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione 
regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej 
Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii 
spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 
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Legal aspects of Protecting the State border  
of the republic of Poland during Pandemics

abstract

The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by 
the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international 
threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary re-
introduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal 
border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for 
these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the 
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protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health 
Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading 
to the COVID-19 disease.
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Правові аспекти охорони державного кордону 
Республіки Польща на випадок пандемії

Анотація

Проблеми, представлені в цій статті, зосереджуються на питаннях, пов’язаних із 
рішеннями, прийнятими польським законодавцем щодо охорони державного кордону 
в контексті міжнародної загрози. Автор представив правові умови, пов’язані з можли-
вістю тимчасового відновлення прикордонного контролю осіб, які перетинають дер-
жавний кордон, що становить внутрішній кордон Європейського Союзу, у разі загрози 
здоров’ю населення. У зв’язку з цими міркуваннями були представлені правові норми, 
що стосуються змін в організації охорони державного кордону Республіки Польща, 
введені у зв’язку з оголошенням Всесвітньою організацією охорони здоров’я про пан-
демію, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, що спричинює хворобу COVID-19.

Ключові слова: право, охорона, державний кордон, пандемія, прикордонний контроль, 
COVID-19

Прийнятий: 25.07.2020; Рецензованої: 24.08.2020; Затверджений: 18.09.2020

wprowadzenie

Ochrona granicy państwowej stanowi jedno z podstawowych zadań każdego państwa 
[1, s. 7]. Stąd też odpowiednio strzeżona granica „jest odbierana przez społeczeństwo 
jako świadectwo siły i sprawności państwa, jako wyraz bezpieczeństwa jego obywateli” 
[2, s. 6]. Polityka państwa polskiego ukierunkowana jest jednocześnie na wprowadzenie 
jak największych ułatwień w zakresie swobodnego poruszania się i wymiany handlowej 
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[3, s. 23]. Zmierzamy przy tym do maksymalnego zabezpieczenia granic zarówno przed 
przestępczością, jak i – jak pokazały ostatnie wydarzenia związane z wystąpieniem 
koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 – przed rozprzestrze-
nianiem się chorób zakaźnych ludzi [4]. Mając na uwadze powyższe, przyjęto, że celem 
artykułu będzie przedstawienie rozwiązań przyjętych przez polskiego prawodawcę 
w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o cha-
rakterze międzynarodowym.

Kwestie związane z ochroną granicy państwowej regulują przede wszystkim źródła 
powszechnie obowiązującego prawa, umowy międzynarodowe, w tym przede wszystkim 
z państwami sąsiadującymi oraz porozumienia zawarte między ministrem właściwym do 
spraw wewnętrznych a Ministrem Obrony Narodowej, Strażą Graniczną a dowódcami 
rodzajów sił zbrojnych, Policją [5] i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego [4]. Podsta-
wowym aktem prawnym regulującym problematykę ochrony granicy państwowej jest 
ustawa z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej [6]. Ponadto do aktów 
prawnych regulujących ten obszar bezpieczeństwa narodowego [7] zaliczyć należy m.in.: 
•	 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 sierpnia 2008 r. 

w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych [8],
•	 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 sierpnia 2005 r. 

w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego pań-
stwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy [9],

•	 rozporządzenie Rady Ministrów z 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich 
i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te 
przejścia [10],

•	 rozporządzenie Rady Ministrów z 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody 
w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, 
miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju 
na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osa-
dzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych [11],

•	 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2008 r. 
w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie 
nadgranicznej [12],

•	 rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia organu 
dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków 
obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się 
do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym [13],



•	 rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 5 stycznia 2005 r. w sprawie prze-
kraczania granicy państwowej i  lotów obcych wojskowych statków powietrznych 
w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej [14],

•	 obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich 
otwarcia [15].
Granicą Rzeczypospolitej Polskiej jest powierzchnia pionowa przechodząca przez  

linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego od terytoriów innych 
państw i od morza pełnego. Granica państwowa rozgranicza również przestrzeń po-
wietrzną, wody i wnętrze ziemi. Przebieg granicy państwowej na lądzie oraz rozgrani-
czenia morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego z państwami sąsiednimi 
są określone w umowach międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską. 
Granica państwowa na morzu przebiega w odległości 12 mil morskich od linii podsta-
wowej lub po zewnętrznej granicy red włączonych do morza terytorialnego. 

W celu ochrony granicy państwowej został wyodrębniony pas drogi granicznej 
i strefa nadgraniczna. Przez pas drogi granicznej należy rozumieć obszar o szerokości 
15 m, licząc w głąb kraju od linii granicy państwowej lub od brzegu wód granicznych 
albo brzegu morskiego. Z punktu widzenia przedmiotu badań istotne znaczenie po-
siada uprawnienie wojewody do wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych 
odcinkach pasa drogi granicznej na granicy państwowej stanowiącej granicę we-
wnętrzną w razie tymczasowego przywrócenia lub przedłużenia kontroli granicznej 
osób przekraczających tę granicę, w okresie, na który kontrola została przywrócona 
lub przedłużona. Zakaz przebywania może zostać również wprowadzony na granicy 
państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną. 

Strefa nadgraniczna obejmuje z kolei cały obszar gmin przyległych do granicy pań-
stwowej, a na odcinku morskim – do brzegu morskiego. Jeżeli określona w ten sposób 
szerokość strefy nadgranicznej nie osiąga 15 km, włącza się do strefy nadgranicznej 
również obszar gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminami przyległymi do granicy 
państwowej [16, s. 52–56]. 

Z chwilą przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej [17], co miało 
miejsce 1 maja 2004 r., polskie granice państwowe zmieniły swój charakter. Granice 
państwowe z Republiką Czeską, Republiką Słowacką, Republiką Litewską oraz Republi-
ką Federalną Niemiec stały się granicami wewnętrznymi Unii Europejskiej, natomiast 
granice państwowe z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś, Ukrainą oraz pas wód 
terytorialnych i lotniska międzynarodowe stały się granicami zewnętrznymi Unii Eu-
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ropejskiej. Granice wewnętrzne to wspólne granice państw członkowskich, tj. granice 
lądowe, w tym granice na rzekach i jeziorach, porty lotnicze przeznaczone do lotów 
wewnętrznych oraz porty morskie, rzeczne i porty na jeziorach służące do regularnych 
połączeń promowych. Granice zewnętrzne oznaczają zatem granice lądowe, granice 
morskie państw członkowskich, a także ich porty lotnicze, porty rzeczne, porty mor-
skie i porty na jeziorach, pod warunkiem że nie stanowią one granic wewnętrznych. 
Następstwem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej było z kolei wejście z dniem 
21 grudnia 2007 r. do strefy Schengen. 

Pojęcie i istota ochrony granicy państwowej

Zgodnie z kodeksem granicznym Schengen [18] ochrona granicy polega na ochronie 
granicy pomiędzy przejściami granicznymi oraz ochronie przejść granicznych poza 
ustalonymi godzinami otwarcia w celu uniemożliwienia uniknięcia przez osoby odprawy 
granicznej i zniechęcenia ich do tego. Stąd też, aby zrozumieć istotę ochrony granicy 
państwowej, należy wyjaśnić znaczenie pojęć: przejście graniczne oraz odprawa graniczna. 
Przez przejście graniczne należy rozumieć każde przejście graniczne wyznaczone przez 
właściwe organy do celów przekraczania granic zewnętrznych. Przez odprawę graniczną 
z kolei należy rozumieć czynności kontrolne przeprowadzane na przejściach granicznych 
w celu zapewnienia, że można zezwolić na wjazd osób, w tym ich środków transportu 
oraz przedmiotów będących w ich posiadaniu, na terytorium państw członkowskich lub 
można zezwolić na opuszczenie przez nie tego terytorium.

Mając na uwadze powyższe, ochrona granicy państwowej RP polega na: ochronie 
granicy pomiędzy miejscami wyznaczonymi przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych do celów przekraczania granic zewnętrznych, tj. granic państwowych 
z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś i Ukrainą, oraz ochronie miejsc wyznaczonych 
do celów przekraczania granic zewnętrznych poza ustalonymi godzinami otwarcia 
w celu uniemożliwienia uniknięcia przez osoby czynności kontrolnych przeprowadza-
nych w miejscach wyznaczonych do celów przekraczania granic zewnętrznych w celu 
zapewnienia, że można zezwolić na wjazd osób, w tym ich środków transportu oraz 
przedmiotów będących w ich posiadaniu, na terytorium Rzeczypospolitej lub można 
zezwolić na opuszczenie przez nie tego terytorium oraz w celu zniechęcenia ich do tego.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jeszcze jedno pojęcie mające istotne zna-
czenie z punktu widzenia podjętej problematyki, tj. na kontrolę graniczną, na którą 
składają się odprawa graniczna oraz ochrona granicy. Kontrola graniczna oznacza  
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wszystkie działania podejmowane na granicy, wyłącznie w odpowiedzi na zamiar 
przekroczenia tej granicy lub na akt jej przekroczenia, bez względu na wszelkie inne 
okoliczności.

Podstawowym celem ochrony granicy jest zatem zapobieganie niedozwolone-
mu przekraczaniu granicy oraz podejmowanie środków w stosunku do osób, które 
przekroczyły granicę nielegalnie. Za ochronę granicy państwowej w przestrzeni po-
wietrznej Rzeczypospolitej Polskiej odpowiada Minister Obrony Narodowej. Zadania 
w jego imieniu wykonuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych przy pomocy 
organu dowodzenia obroną powietrzną. Za ochronę granicy państwowej na lądzie 
i na morzu oraz kontrolę ruchu granicznego odpowiada z kolei minister właściwy 
do spraw wewnętrznych, w imieniu którego zadania wykonuje Komendant Główny 
Straży Granicznej. Stąd też zadania w zakresie ochrony granicy państwowej Rzeczy-
pospolitej Polskiej na lądzie i morzu, jak i w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz 
zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji [19, s. 29–30] zostały powierzone 
jednolitej, umundurowanej i uzbrojonej formacji, jaką jest Straż Graniczna [20]. Aby 
zapewnić ochronę granicy, Straż Graniczna wykorzystuje posterunki stacjonarne i mo-
bilne wykonujące swoje zadania poprzez patrolowanie lub stacjonowanie w miejscach 
znanych lub postrzeganych jako zagrożone, a celem takiej ochrony jest zatrzymywanie 
osób nielegalnie przekraczających granicę. Ochrona może również być prowadzona 
za pomocą środków technicznych, w tym środków elektronicznych. Celem ochrony 
jest zapobieżenie unikaniu przez osoby odprawy na przejściach granicznych oraz 
zniechęcenie ich do jej unikania [21, art. 12].

 Z podziałem granic na granice zewnętrzne i granice wewnętrzne wiążą się 
zasady związane z ich przekraczaniem. Granice wewnętrzne mogą być przekraczane 
w każdym miejscu bez dokonywania odprawy granicznej osób, niezależnie od ich 
obywatelstwa. Przy czym zniesienie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych 
generalnie nie wpływa na wykonywanie uprawnień policyjnych przez właściwe organy 
państw członkowskich na mocy prawa krajowego, kontrolę bezpieczeństwa osób prze-
prowadzaną w portach i na lotniskach oraz na możliwość ustanowienia przez państwo 
członkowskie przepisów o obowiązku posiadania określonych dokumentów. Z kolei 
przekraczanie granic zewnętrznych dozwolone jest jedynie na przejściach granicznych 
i w ustalonych godzinach ich otwarcia, na których ruch graniczny podlega odprawom 
dokonywanym przez Straż Graniczną. Wszystkie osoby podlegają minimalnej odpra-
wie mającej na celu ustalenie ich tożsamości na podstawie okazanych dokumentów 
podróży. Obywatele państw trzecich, tzn. w dużym uogólnieniu – osoby niebędące 
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obywatelami Unii Europejskiej – podlegają natomiast szczegółowej odprawie przy 
wjeździe i wyjeździe.

Zaznaczyć należy, że kontrola graniczna leży w interesie nie tylko państwa człon-
kowskiego, na którego granicach zewnętrznych jest ona dokonywana, ale w interesie 
wszystkich państw członkowskich, które zniosły kontrolę graniczną na granicach 
wewnętrznych. Kontrola graniczna powinna pomagać w zwalczaniu nielegalnej imi-
gracji i handlu ludźmi oraz zapobieganiu wszelkim zagrożeniom dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego [22, s. 32], porządku publicznego [23, s. 11], zdrowia publicznego 
i stosunków międzynarodowych [24, s. 95–99].

Mając na uwadze przedmiot badań, kluczowe znaczenie posiadają rozwiązania 
przyjęte na wypadek tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach 
wewnętrznych. Państwo członkowskie może wyjątkowo przywrócić kontrolę graniczną 
na swoich granicach wewnętrznych w przypadku poważnego zagrożenia porządku 
publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Przywrócenie kontroli granicznej 
może nastąpić na czas ograniczony nie dłuższy niż 30 dni lub na przewidywany okres 
trwania poważnego zagrożenia, jeżeli przekracza on 30 dni. W przypadku gdy względy 
porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego wymagają podjęcia nie-
zwłocznego działania, dane państwo może wyjątkowo i w trybie natychmiastowym 
przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych. Istnieje również możliwość 
przedłużenia kontroli granicznej przez odnawialne okresy do 30 dni. W przypadku 
tymczasowego przywrócenia lub przedłużenia kontroli granicznej osób na granicy 
państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną szczególne znaczenie posiada obowią-
zek nałożony na osoby przekraczające granicę państwową w postaci poddania się  
kontroli granicznej.

Przywrócenie tymczasowo, przedłużanie lub znoszenie kontroli granicznej osób 
przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną następuje w dro-
dze rozporządzenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych [25, art. 17a]. W roz-
porządzeniu zostają określone: okres i odcinki granicy państwowej, na której kontrola 
graniczna osób zostaje przywrócona, tymczasowo przedłużona lub zniesiona, jak rów-
nież przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia 
oraz zasięg terytorialny przejść granicznych. Rozporządzenie powinno uwzględniać 
dostosowanie zakresu kontroli do przyczyn uzasadniających jej wprowadzenie oraz 
możliwość stosowania kontroli na niektórych odcinkach drogowych lub kolejowych 
przecinających granicę państwową, a także w niektórych portach i przystaniach oraz 
portach lotniczych i lotniskach [26, s. 45–46]. 
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Przywrócenie tymczasowo kontroli granicznej  
w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SarS-coV-2

Celem kontroli granicznej jest m.in. zapobieganie wszelkim zagrożeniom zdrowia 
publicznego, przez co – zgodnie z kodeksem granicznym Schengen – należy rozumieć 

„każdą chorobę mogącą przerodzić się w epidemię według definicji międzynarodowych 
przepisów zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia lub inną chorobę zakaźną lub 
zakaźną chorobę pasożytniczą, jeżeli są one objęte przepisami dotyczącymi ochrony, 
mającymi zastosowanie do obywateli państw członkowskich” [27, art. 2 pkt 11]. Wiele 
chorób, które przyczyniły się do epidemii, zauważono i nazwano już w czasach starożyt-
nych [28]. Pierwsze dekady XXI w. to czas pojawienia się kolejnych, nowych epidemii. 
W okresie listopad 2002–lipiec 2003 r. pochodzący z południowych Chin wirus SARS 
zainfekował około 8 tys. osób w 29 krajach, zabijając 774 z nich. W 2009 r. wybuchła 
epidemia potocznie nazywana świńską grypą, będąca odmianą tego samego wirusa, 
który spowodował grypę hiszpankę. 11 czerwca 2009 r. WHO po raz pierwszy od  
41 lat ogłosiło stan pandemii. Z kolei w okresie grudzień 2013–styczeń 2016 r. nastąpił 
atak wirusa Ebola, na którego zachorowało 28 646 osób, a zmarło 11 323 z nich. Jak 
podkreślała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), kolejne ataki nowych wirusów to 
jedynie kwestia czasu. W grudniu 2019 r. po raz pierwszy w Wuhan w Chinach został 
zidentyfikowany koronawirus SARS-CoV-2, odpowiedzialny za powstałą epidemię 
zakażeń układu oddechowego, wywołujący chorobę COVID-19 [29, s. 20–21].

Dążąc do przedstawienia istoty ochrony granicy państwowej w kontekście pan-
demii, dalsze rozważania należy rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia „epidemia”. Słowo 

„epidemia” wywodzi się z greckiego epi-demos, tj. „pośród ludzi”, i zostało praw-
dopodobnie zapoczątkowane przez Hipokratesa. W ogólnym znaczeniu epidemia 
to wystąpienie w danej społeczności lub regionie przypadków choroby z częstością 
wyraźnie przekraczającą zwykle oczekiwaną w tym miejscu i czasie [30]. Podobne, 
ale nieco szersze podejście prezentuje definicja legalna zawarta w ustawie z 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [31], w myśl której 
epidemią jest wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę 
zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie 
zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących [31, art. 2 pkt 9]. Ustawa 
wprowadza również pojęcie zagrożenia epidemicznego, przez które należy rozumieć 
zaistnienie na danym obszarze warunków lub przesłanek wskazujących na ryzyko 
wystąpienia epidemii. 
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Pandemia pochodzi z kolei od pan-demos, co znaczy „wszyscy ludzie”. Zatem 
w znaczeniu ogólnym przez pandemię należy rozumieć wystąpienie na znacznym 
obszarze (kilka państw czy kontynentów) przypadków choroby z częstością wyraźnie 
przekraczającą zwykle oczekiwaną w tym miejscu i czasie. Stąd też ogłoszenie pande-
mii wiąże się m.in. z wprowadzeniem wielu ograniczeń dotyczących m.in. swobody 
poruszania się celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego okre-
śloną chorobę. Wprowadzenie obostrzeń w zakresie swobody poruszania się wiąże się 
m.in. ze zmianą dotychczas obowiązujących reguł ochrony granicy państwowej, co 
ukazała pandemia ogłoszona 11 marca 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia 
(WHO). W następstwie ogłoszonej pandemii, 13 marca 2020 r. minister zdrowia 
wydał rozporządzenie [32] w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w związku 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na 
wywoływaną nim chorobę COVID-19. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicz-
nego miało na celu ograniczenie zakresu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz 
ograniczenie wzrostu zachorowań. Podjęta decyzja oznaczała jednocześnie wprowa-
dzenie wielu ograniczeń dotyczących zarówno swobody poruszania się, jak i swobody 
zgromadzeń oraz handlu. 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 marca 2020 r. 
[33] przywrócono tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę 
państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w okresie od 15 marca 2020 r. do 24 mar-
ca 2020 r. Przyjęto, że zakres kontroli będzie dostosowany odpowiednio do stopnia 
zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpie-
niem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem 
SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19. Tymczasowa kontrola graniczna 
została przywrócona dla osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę 
wewnętrzną na granicy państwowej z Republiką Czeską, Republiką Federalną Nie-
miec, Republiką Litewską, Republiką Słowacką oraz w portach morskich i lotniczych, 
stanowiących granicę wewnętrzną. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli gra-
nicznej z uwagi na eskalację zagrożenia wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 było 
wielokrotnie nowelizowane (np.: „Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo 
na okres (…) przedłuża się na okres od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 13 maja 2020 r.” 
[34], „Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okres (…), przedłuża 
się na okres od dnia 14 maja 2020 r. do dnia 12 czerwca 2020 r.” [35]. 
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Również rozporządzeniem z 13 marca 2020 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji [36] zawiesił bądź ograniczył od 15 marca 2020 r. do odwołania ruch graniczny 
na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą. 
Ponadto został ograniczony ruch graniczny na przejściach granicznych z Republiką 
Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką oraz 
w lotniczych i morskich przejściach granicznych. Wprowadzone obostrzenie polegało 
na ograniczeniu ruchu osobowego na przejściach granicznych, na kierunku wjazdowym 
do Rzeczypospolitej Polskiej, do następujących kategorii osób przekraczających granicę 
państwową w lotniczych i morskich przejściach granicznych oraz przekraczających 
granicę państwową samochodami osobowymi w drogowych przejściach granicznych: 
obywatele RP, cudzoziemcy (małżonkowie, dzieci obywateli RP albo pozostający pod 
stałą opieką obywateli RP, posiadający Kartę Polaka bądź posiadający prawo stałego 
lub czasowego pobytu bądź prawo do pracy na terytorium RP) oraz szefowie misji 
dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji. 
Wymienione rozporządzenie, tak jak rozporządzenie w sprawie przywrócenia tym-
czasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą 
granicę wewnętrzną, również było wielokrotnie nowelizowane (np. rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w spra-
wie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przej-
ściach granicznych z 11 czerwca 2020 r. – Dz.U. poz. 1030 [37], z 15 czerwca 2020 r. –  
Dz.U. poz. 1045 [38], z 2 lipca 2020 r. – Dz.U. poz. 1183 [39]).

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 13 marca 2020 r. [40] wprowadzono 
dodatkowo zakaz wykonywania lądowania w portach lotniczych Rzeczypospolitej Polskiej 
międzynarodowych lotów przewożących pasażerów, z wyjątkiem lotów przewożących 
obywateli polskich powracających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samolotami 
wyczarterowanymi na zlecenie Prezesa Rady Ministrów oraz lotów wykonywanych: 
•	 w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania 

życia lub zdrowia ludzkiego;
•	 w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku 

publicznego;
•	 wyłącznie w celu przewozu w oficjalnej misji panującego monarchy i jego najbliższej 

rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu 
lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne [41, art. 76 ust. 1].
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 czerw-

ca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli 
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granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną 
[42] kontrole na odcinku granicy z Litwą zakończono o godz. 9:00 w piątek 12 czerwca 
2020 r. Na pozostałych odcinkach granicy wewnętrznej kontrole zakończono o półno-
cy z 12 na 13 czerwca 2020 r. Oznaczało to także zniesienie kontroli sanitarnej i brak 
obowiązku kwarantanny. Obostrzenia, w tym ograniczenia dotyczące wjazdu cudzo-
ziemców do Polski oraz kwarantannę, nadal utrzymano na polskiej granicy stanowiącej 
jednocześnie granicę zewnętrzną [43].

Podsumowanie

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 
od 15 marca 2020 r. do 13 czerwca 2020 r. została tymczasowo przywrócona kontrola gra-
niczna na polskich granicach wewnętrznych, tj. na granicy z Republiką Czeską, Republiką 
Słowacką, Republiką Litewską oraz Republiką Federalną Niemiec. Mimo iż tymczasowa 
kontrola była dotychczas przywracana przez Polskę pięciokrotnie, to tym razem miała 
ona inny wymiar. Podczas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 
EURO 2012 czy też w czasie Światowych Dni Młodzieży kontrola była prowadzona wy-
rywkowo. W trakcie pandemii kontrole graniczne, którym towarzyszyła kontrola sanitarna, 
były prowadzone 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Dodatkowo granicę 
wewnętrzną było można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, pozostałe szlaki 
komunikacyjne umożliwiające dotychczas przekroczenie granicy zostały zamknięte. 

Codziennie do działania angażowanych było średnio ok. 670 funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, wspomaganych przez wojsko, Policję oraz Państwową Straż Pożarną [44]. 
Na granicy wewnętrznej w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej [45,  
s. 204–205] na kierunku wjazdowym do Polski kontroli poddano łącznie 2 481 848 osób, 
w tym na odcinku granicy z Republiką Federalną Niemiec – 1 969 845, Republiką Cze-
ską – 385 415, Republiką Słowacką – 14 217, Republiką Litwy – 34 623 oraz w portach 
morskich – 55 026 i lotniczych – 22 722. W trakcie kontroli na granicy wewnętrznej 
ujawniono 270 osób, które usiłowały nielegalnie dostać się do Polski. Na granicy z Re-
publiką Federalną Niemiec ujawniono 105 osób, w tym 51 obywateli RP i 24 obywa-
teli Ukrainy, na granicy z Republiką Czeską – 107 osób, w tym 49 obywateli Czech  
i 29 obywateli Ukrainy, na granicy ze Słowacją – 40 osób, w tym 15 obywateli RP  
i 10 obywateli Słowacji oraz na granicy z Litwą – 15 osób [46].

Podsumowując, przyjęte w Polsce rozwiązania w przedmiocie ochrony granicy pań-
stwowej pozwalają w sytuacji zagrożenia, w tym wywołanej pandemią, na podjęcie  
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stosownych działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby 
zakaźnej, co potwierdziła pandemia spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2 wy-
wołująca chorobę COVID-19. Kluczowym rozwiązaniem, mającym swoją podstawę 
prawną w ustawie z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, jest zaś 
instytucja tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających 
granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną [47].
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