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BMP-0713-2-44/2020/MJ 

 

        Pani 

  Elżbieta Witek 

  Marszałek Sejmu RP 

 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

odpowiadając na interpelację numer 3682 Posła na Sejm RP Pana Janusza Kowalskiego w sprawie wprowadzenia 

zasad regulujących przekraczanie przez rolników granicy z Republiką Czeską w celu wykonywania prac polowych  

w okresie pandemii koronawirusa uprzejmie informuję, że 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 

ogłosiła pandemię wirusa COVID-19. Znaczący wpływ na powstanie licznych, nowych ognisk epidemicznych  

na całym świecie miało przemieszczanie się podróżnych. Z uwagi na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa, Unia 

Europejska i jej państwa członkowskie podjęły szereg działań mających na celu ochronę zdrowia publicznego  

i ograniczenie szerzenia się wirusa.  

 W Polsce od 14 marca 2020 roku ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego1, a następnie od 20 marca  

2020 roku – do odwołania – stan epidemii z uwagi na zakażenia wirusem SARS-CoV-22.  

 W związku z powyższym od 15 marca do 24 marca, a następnie od 25 marca do 13 kwietnia i od 14 kwietnia  

do 3 maja 2020 r., zostały tymczasowo przywrócone kontrole graniczne na wewnętrznych granicach Polski,  

tj. z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką, Republiką Litewską, a także w portach 

morskich i lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez 

granicę - kodeks graniczny Schengen3. Ponadto czasowo zawieszono i ograniczono ruch w części przejść granicznych 

na granicy zewnętrznej Polski, tj. z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi i Ukrainą4.  

 Przepisy prawa ustanawiające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wprowadziły obligatoryjność 

odbycia 14-dniowej kwarantanny przez osoby przekraczające granicę państwową w celu udania się do swojego 

miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce. Spod tego obowiązku były wyłączone osoby wykonujące czynności 

zawodowe w państwach sąsiadujących z Polską. Od 27 marca 2020 roku zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące 

osób, które z powodu zatrudnienia w innym kraju – w drodze do pracy i z pracy – regularnie przekraczały polską 

granicę. Od tego dnia każdą z tych osób, po wjeździe na terytorium Polski, obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. 

 
1 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433). 
2 Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii (Dz.U. poz. 491). 
3 Dz. Urz. UE L 77 z 23.3.2016, s. 1. 
4 Zgodnie z 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.). 
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 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z odbycia kwarantanny są zwolnione osoby, które przekraczają 

granicę państwową w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy 5.   

 W Komendzie Głównej Straży Granicznej (SG) została opracowana procedura postępowania w przypadku 

składania przez osoby posiadające takie gospodarstwa, wniosków o zgodę na przekroczenie granicy państwowej  

na podstawie § 4a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 

przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę 

wewnętrzną6. Zgodnie z tym przepisem prawa, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Komendant Główny SG 

może wyrazić zgodę na przekraczanie granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach  

niż określone w załączniku do tego rozporządzenia7.  

 Wspomniany wniosek do Komendanta Głównego SG (wraz z dokumentacją potwierdzającą prawo  

do dysponowania gospodarstwem rolnym lub prawo wykonywania prac na terenie takiego gospodarstwa) należy 

złożyć za pośrednictwem właściwego miejscowo komendanta placówki SG8, który weryfikuje wstępnie wniosek  

pod kątem jego poprawności i prawdziwości danych w nim zawartych. Następnie wniosek jest przesyłany  

do Komendanta Głównego SG. O udzielonej zgodzie jest informowany wnioskodawca oraz właściwy miejscowo 

komendant placówki SG. Po uzyskaniu odpowiedniej zgody, osoba wnioskująca powinna każdorazowo informować 

właściwą miejscowo placówkę SG, z wyprzedzeniem co najmniej czterogodzinnym, o zamiarze przekroczenia granicy 

w uzgodnionym miejscu9. 

 Omawiana procedura postępowania została przekazana również organom ochrony granicy Republiki Czeskiej. 

Informacje i wymogi ustalone przez Republikę Czeską dotyczące wjazdu na terytorium tego kraju są dostępne  

na stronie internetowej czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych10. 

 Jednocześnie uprzejmie proszę o przyjęcie odpowiedzi w przedmiotowej sprawie jako odpowiedzi  

na wystąpienie przekazane z Biura Poselskiego Pana Posła w dniu 26 marca 2020 roku o tożsamej treści skierowane 

bezpośrednio do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Z poważaniem 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Bartosz Grodecki 

Podsekretarz Stanu 

 

Otrzymuje: Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

 
5 Vide: § 2 ust. 10 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 658). Poprzednio omawiana kwestia była uregulowana  
w § 2 ust. 9 pkt 1 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).  
6 Dz.U. poz. 434, z późn. zm. 
7 W załączniku do ww. rozporządzenia zostały wymienione przejścia graniczne, w których można przekraczać granicę wewnętrzną 
Polski, tj. granicę z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką, Republiką Litewską. 
8 Wniosek powinien zawierać dane personalne i korespondencyjne osoby, która chce przekroczyć granicę, datę i miejsce planowanego 
przekroczenia granicy wraz z uzasadnieniem (np. prace polowe w rejonie znaku granicznego nr …). Wniosek może wskazywać określony czas 
związany z koniecznością wykonania konkretnych prac polowych w danym gospodarstwie rolnym. 
9 W celu szybszego i sprawniejszego obiegu informacji rekomenduje się korespondencję za pomocą poczty elektronicznej. 

10  https://www.mvcr.cz/clanek/zahranicni-zemedelske-subjekty-hospodarici-na-uzemi-ceske-republiky-v-bezprostrednim-

prihranici.aspx 

https://www.mvcr.cz/clanek/zahranicni-zemedelske-subjekty-hospodarici-na-uzemi-ceske-republiky-v-bezprostrednim-prihranici.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/zahranicni-zemedelske-subjekty-hospodarici-na-uzemi-ceske-republiky-v-bezprostrednim-prihranici.aspx

