Podlaski Oddział Straży Granicznej
http://podlaski.strazgraniczna.pl/pod/informacje-praktyczne/obowiazujace-zasady-i-p/11868,Obowiazujace-zasady
-i-potrzebne-dokumenty-do-przekraczania-granicy.html
2018-11-18, 17:28

Obowiązujące zasady i potrzebne dokumenty do przekraczania
granicy
26.11.2014

Co uprawnia obywateli RP do przekroczenia granicy zewnętrznej strefy Schengen ?
Dokumentem niezbędnym do przekroczenia granicy zewnętrznej jest paszport. Należy
również pamiętać, że w przypadku niektórych państw trzecich, konieczne jest również
posiadanie wizy. Przed wyjazdem poza strefę Schengen, należy sprawdzić czy państwo, do
którego się wybieramy nie wymaga od obywateli Polski posiadania wiz. Informacje
dotyczące państw do których udający się ob. RP musi posiadać wizę można znaleźć pod
adresem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w zakładce Polak za granicą –
www.msz.gov.pl/pl
Co uprawnia obywateli RP do przemieszczania się na terytorium strefy Schengen ?
Każdy obywatel państwa strefy Schengen ma prawo do swobodnego wjazdu na terytorium
innego państwa strefy. Nie są z tym związane żadne szczególne formalności. Co oznacza,
że można przekroczyć granicę w każdym miejscu (o ile przepisy dla danego terenu nie
stanowią inaczej np. parki narodowe, rezerwaty przyrody) i o dowolnej porze. O istnieniu
granicy danego państwa informują tablice, które znajdą się w widocznych miejscach. Na
granicach pomiędzy państwami strefy Schengen nie jest prowadzona kontrola graniczna.
Podczas pobytu na terytorium innego państwa strefy Schengen powinniśmy posiadać
ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo - paszport lub dowód osobisty.
Ta zasada dotyczy również dzieci. Uwaga! Prawo jazdy, legitymacja szkolna czy studencka,
zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub dowodu osobistego, świadectwo
urodzenia, nie są dokumentami potwierdzającymi obywatelstwo.
Co oznacza zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych?
Na granicach pomiędzy państwami układu z Schengen nie jest prowadzona kontrola
graniczna. Przekraczanie lądowych granic wewnętrznych jest dopuszczalne w dowolnym
miejscu i o dowolnej porze. Co istotne, swoboda przekraczania granic dotyczy zarówno
obywateli państw członkowskich grupy Schengen, jak również obywateli państw trzecich
legalnie przebywających w tej strefie. Zniesienie kontroli granicznych nie oznacza
zniesienia granic administracyjnych. W mocy pozostaną też wprowadzone przez władze
państw członkowskich procedury administracyjne, np. meldunkowe. Kontrola tożsamości,
pomimo iż nie będzie przeprowadzana na granicach, może być dokonana na zasadach

wyrywkowych, na terenie całego obszaru Schengen. W razie poważnego zagrożenia dla
porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego klauzula ochronna upoważnia, na
mocy stosownej Decyzji Rady UE, każde Państwo Członkowskie do okresowego
przywrócenia kontroli na swoich granicach z innymi państwami strefy Schengen.

