
 

 

 
 
 

Czy polskie granice faktycznie są zamknięte 
dla cudzoziemców? 

 W miniony piątek polski rząd ogłosił „zamknięcie granic dla cudzoziemców”, powodując 
niepokój wielu pracodawców, oczekujących na przyjazd pracowników z zagranicy, lub dopiero 
planujących relokację pracowników. Jak się jednak okazuje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
spraw wewnętrznych i administracji z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia lub 
ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, zmienionym 
rozporządzeniem z dnia 17 marca 2020 roku, polską granicę mogą wciąż przekraczać m.in.: 

• cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą 
opieką obywateli RP; 

• cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; 
• cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP; 
• cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj.: 

- cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele 
polscy, 
- cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, lub 
oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP 
którzy wykonują pracę na terytorium RP lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, 
że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy; 

• cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów. 

Choć wyżej wymienione osoby wciąż uprawnione są do przekraczania polskiej granicy, to 
utrudnić, lub nawet uniemożliwić to może inne ograniczenie, polegające na zawieszeniu 
międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych. Wciąż jednak możliwy jest przylot cudzoziemca 
do pobliskiego państwa, do którego loty wciąż się odbywają, by następnie przekroczyć polską granicę 
transportem kołowym. Należy jednak zweryfikować, które polskie przejścia graniczne są aktualnie 
otwarte. 

Co ważne, wszyscy przekraczający polską granicę będą przechodzić kontrolę sanitarną, a dla 
większości obowiązywać będzie także 14-dniowa kwarantanna. 

W związku z zaleceniem Komisji Europejskiej, by państwa członkowskie zamknęły granice 
zewnętrzne UE, konieczna jest bieżąca weryfikacja dalszych zmian w przepisach krajowych, które w 
kolejnych dniach mogą stać się bardziej restrykcyjne. 

 



 

 

Czy wciąż można relokować nowych 
pracowników cudzoziemskich do Polski? 

 Poza wymienionymi wyżej ograniczeniami, w każdym przypadku planowanej relokacji 
nowych pracowników cudzoziemskich do Polski, którzy do przekroczenia polskiej granicy wymagają 
uzyskania wizy, należy wziąć pod uwagę także ograniczenia w funkcjonowaniu konsulatów RP na 
całym świecie. Na chwilę obecną brak jest jednakowych zasad ich funkcjonowania, dlatego zalecamy, 
by każdorazowo weryfikować możliwość złożenia wniosku wizowego przez cudzoziemca w 
konkretnym konsulacie RP w kraju pochodzenia cudzoziemca. Przykładowo, zawieszenie wydawania 
wiz wprowadzono m.in. w konsulatach RP w Ukrainie, Białorusi, czy Indiach. W niektórych 
wprowadzono ograniczenia w wydawaniu wiz do np. cudzoziemców będących członkami rodzin 
obywateli RP lub do realizacji ważnych spraw biznesowych.  

 Zachęcamy, by nie rezygnować z rekrutowania i relokowania pracowników cudzoziemskich. 
Procesy z tym związane mogą być długotrwałe, więc ich rozpoczęcie dzisiaj może pozwolić na 
zatrudnienie cudzoziemców w kolejnych miesiącach, gdy międzynarodowe ograniczenia w mobilności 
pracowników zostaną zniesione.  

 

 

Masz więcej pytań? Masz wątpliwości związane z zatrudnianiem cudzoziemców lub zakończeniem 
współpracy z cudzoziemcami obecnie zatrudnionymi? Masz problem z uzyskaniem wymaganego 
zezwolenia?  

Specjaliści Działu Prawa Imigracyjnego oraz Działu Prawa Pracy Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy 
służą: 

• poradą prawną w zakresie praktycznych rozwiązań w zw. z koronawirusem; 
• analizą sytuacji pobytowej cudzoziemców,  
• opracowaniem strategii legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, 
• uzyskiwaniem wszelkiego rodzaju zezwoleń dot. pobytu i pracy cudzoziemców, 
• audytem legalności zatrudnienia cudzoziemców, 
• szkoleniami dla pracodawców z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. 
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