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  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie Senatora RP Pana Aleksandra Szweda, złożone podczas 10. posiedzenia Senatu RP w dniu 

13 maja 2020 roku w sprawie otwarcia dla pracowników transgranicznych przejścia granicznego Boboszów-Dolni Lipka, 

uprzejmie informuję, że od 13 czerwca 2020 r. zostały zniesione – przywrócone na okres od 15 marca do 12 czerwca 

2020 r. – tymczasowe 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 Schengen1.  

 Nadmieniam, że w ww. okresie w resorcie spraw wewnętrznych i administracji na bieżąco analizowano 

sytuację panującą na przejściach granicznych, mając na uwadze niedogodności wynikające z wprowadzenia, 

koniecznych  

dla skutecznego ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, obostrzeń w ruchu granicznym. Warto zaznaczyć,  

że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom lokalnych społeczności w zakresie zapewnienia sprawnego 

przekraczania granicy państwowej na odcinku granicy państwowej z Republiką Czeską, po wprowadzeniu przepisów 

znoszących obowiązkową kwarantannę dla pracowników transgranicznych, Komendant Główny Straży Granicznej,  

na podstawie § 4a2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 

przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę 

wewnętrzną3 wyraził zgodę na przekraczanie od 18 maja 2020 r. w określonych dniach i w wyznaczonych godzinach 

granicy z Czechami w 4 punktach kontroli: w Zawidowie, Pietrowicach, Wiechowicach oraz - we wskazanym  

w oświadczeniu Pana Senatora - Boboszowie.  

Z poważaniem 
MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 
z up. Bartosz Grodecki 

Podsekretarz Stanu 
- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym- 

 
 

                                                           
1
 Dz. Urz. UE L 77 z 23.3.2016, s. 1. 

2
 Zgodnie z którym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na przekraczanie 

granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach niż określone w załączniku do tego rozporządzenia. 
3
 Dz.U. poz. 434, z późn. zm.- nieobowiązujące. 
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Otrzymuje: Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 


