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Od 10 do 16 lutego na granicy wewnętrznej zostaje tymczasowo
przywrócona kontrola graniczna. Powodem jest odbywające się w
przyszłym tygodniu w Warszawie „Spotkanie ministerialne poświęcone
budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie”. Podróżni
powinni w tym czasie pamiętać o posiadaniu ważnych dokumentów paszportu lub dowodu osobistego.
W lotniczych przejściach
granicznych kontrolowane
będą

jedynie

wjeżdżające

do

osoby
Polski.

Kontrola prowadzona będzie
w sposób wyrywkowy. Na
lotnisku

Chopina,

poza

dotychczasowymi miejscami
do odpraw granicznych, będą
uruchomione
stanowiska

Tymczasowe
przywrócenie kontroli granicznej

dodatkowe
odprawowe

umiejscowione w strefie
portu

dla

osób

przemieszczających się w
ruchu Schengen.
Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność
okazania dokumentów podróży.
W czasie trwania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej obywatele UE, EOG oraz
innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z
prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie
ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obywatele państw trzecich muszą spełnić
warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana.
Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz jest dostępna na
stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Lądową granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w

wyznaczonych miejscach. Takich miejsc będzie 264. Na granicy z Czechami – 142, ze
Słowacją – 62, z Niemcami – 48, z Litwą – 12. Kontrola podobnie jak na lotniskach prowadzona
będzie w sposób wyrywkowy, w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem
specjalistycznego, mobilnego sprzętu.

Straż Graniczna posiada doświadczenie w zakresie tymczasowo przywróconej kontroli
granicznej, ponieważ kontrola była przywracana na polskiej granicy już czterokrotnie –
podczas EURO 2012, szczytu klimatycznego w listopadzie 2013 roku oraz na Światowe Dni
Młodzieży i szczyt NATO w 2016 roku oraz ubiegłoroczny szczyt klimatyczny COP 24.

