
 

 

 
 

 

 Od 13 marca 2020 r. polski rząd podejmuje intensywne 
działania mające na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa w Polsce. Działania te polegają w szczególności na 
wprowadzeniu licznych ograniczeń ruchu osobowego na polskich 
przejściach granicznych w kierunku wjazdowym do Polski w 
odniesieniu do cudzoziemców. Regulacje w niniejsze kwestii są na 
bieżąco aktualizowane. 
 
 
Odpowiednie działania w tym zakresie podejmowane są także na poziomie unijnym. W wystąpieniu z 
16 marca 2020 r. Przewodnicząca KE Ursula Von der Leyen wysunęła m.in. propozycję zamknięcia 
granic zewnętrznych UE na 30 dni dla obywateli państw trzecich (spoza UE). Propozycja ta zakładała 
jednocześnie kilka wyjątków, a mianowicie w odniesieniu do członków rodzin obywateli UE, 
rezydentów długoterminowych UE, dyplomatów, pracowników przygranicznych, pracowników służby 
zdrowia oraz osób zajmujących się transportem towarów.  
 
17 marca 2020 r. szefowie państw i rządów UE uzgodnili koncepcję wzmocnienia granic zewnętrznych 
poprzez wprowadzenie skoordynowanych tymczasowych ograniczeń dla podróży, które nie są 
niezbędne do UE na okres 30 dni. Czasowe restrykcje miały zostać wprowadzone przez państwa UE 
niezwłocznie zgodnie z ich prawem krajowym.  
 
Ani KE, ani środki masowego przekazu nie dostarczają jednak precyzyjnych informacji, czy w wyniku 
ww. uzgodnień propozycje Przewodniczącej KE w ww. zakresie zostaną implementowane do 
krajowych porządków prawnych w całości, czy też państwom członkowskim został pozostawiony 
pewien margines swobodny w określeniu, jakie grupy cudzoziemców zachowają prawo do wjazdu na 
ich terytorium. Intrygujące pozostają w szczególności w tej kwestii dalsze działania polskiego rządu, 
który zaledwie w kilka godzin po powzięciu ww. uzgodnień przyjął zmodyfikowany katalog grup 
cudzoziemców z prawem wjazdu do Polski. Nowy katalog nie odnosi się wcale do propozycji 
Przewodniczącej KE, a jedynie doprecyzowuje przyjęte wcześniej regulacje.  
 
  



 

 

 
 
Sytuacja jest rozwojowa. Tym nie mniej na chwilę obecną w odniesieniu do Polski wygląda ona 
następująco:  
 
1. od 14 marca 2020 r. do odwołania w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego; 
2. od 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymano przemieszczanie się pasażerów w transporcie 

kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Polski;   
3. od 15 marca 2020 r. na 14 dni wprowadzono zakaz lądowań cywilnych statków powietrznych na 

polskich lotniskach i lądowiskach lotów międzynarodowych przewożących pasażerów (z 
zastrzeżeniem wyjątków);  

4. od 15 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r. przywrócono kontrolę graniczną osób na granicach 
wewnętrznych (tj. Polski z innymi państwami obszaru Schengen) oraz określono przejścia 
graniczne, na których wjazd do Polski jest możliwy, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i 
czas ich otwarcia; 

5. od 15 marca 2020 r. do odwołania pozostawiono możliwość wjazdu do Polski wyłącznie na 
określonych przejściach granicznych i wyłącznie dla obywateli polskich oraz następujących grup 
cudzoziemców: 
1) będących małżonkami albo dziećmi obywateli polskich albo osobami pozostającymi pod 

stałą opieką obywateli polskich, 
2) posiadaczy Karty Polaka, 
3) szefów misji dyplomatycznych i członków personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, 

czyli osób posiadających stopień dyplomatyczny oraz członków ich rodzin, 
4) cudzoziemców posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce, 
5) cudzoziemców posiadających prawo do pracy w Polsce, czyli uprawnionych do 

wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadających 
zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, 
oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, którzy: 
a) wykonują pracę w Polsce lub  
b) przedstawią dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się 

niezwłocznie po przekroczeniu granicy;  
6) cudzoziemców, 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; 

7) innych cudzoziemców – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – na podstawie 
zezwolenia komendanta placówki Straży Granicznej po uzyskaniu przez niego zgody 
Komendanta Głównego Straży Granicznej;  
 
 



 

 

 
      

6. wprowadzono na czas stanu zagrożenia epidemicznego obowiązek każdej osoby 
(z zastrzeżeniem wyjątków) po przekroczeniu polskiej granicy w celu udania się do swojego 
miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce do:  
1) przekazania Straży Granicznej informacji do kontaktu i o adresie miejsca zamieszkania lub 

pobytu, w którym będzie odbywać się kwarantannę i  
2) odbycia obowiązkowej kwarantanny trwającej 14 dni licząc od dnia następującego po 

przekroczeniu granicy.  
 
Na czas stanu zagrożenia epidemicznego urzędy administracji publicznej lub jednostki 
organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym mają prawo do ograniczenia 
wykonywania ich zadań. Ograniczenia te mogą polegać na wykonywaniu wyłącznie zadań 
niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom polskim lub określonych zadań przez ten urząd 
lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Decyzję w przedmiocie 
rodzaju i formy wprowadzonych ograniczeń podejmuje kierownik danego urzędu lub kierujący 
jednostką.  
 
Powyższe nie oznacza, że ww. urzędy lub jednostki przestają działać w całości. Wręcz przeciwnie, 
w dalszym ciągu wykonują one swoje ustawowe zadania. Dotyczy to także spraw związanych z 
powierzaniem wykonywania pracy cudzoziemcom, w tym o udzielenie stosownych zezwoleń 
pobytowych, zezwoleń na pracę, wpisów oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń lub uzyskania informacji starosty. Z reguły jednak w 
sprawach tych wyłączona została bezpośrednia obsługa interesantów.  
 
Odpowiednie organy władzy publicznej obsługiwane przez ww. urzędy w dalszym ciągu prowadzą 
postępowania i podejmują przewidziane w ich ramach czynności, w tym też podejmują stosowne 
decyzje administracyjne. Komunikacja z ww. organami odbywa się w formie listownej albo 
elektronicznie.  
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