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Polska w strefie Schengen 

Wstęp

Przełom 2007 i 2008 roku to data włączenia Polski 
do strefy Schengen. Praktyczny wyraz przystąpie-
nia Polski do strefy Schengen to zniesienie kontroli 
granicznych na lądowych granicach między Polską 
a Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Jednak-
że zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych 
to tylko jeden z aspektów współpracy w ramach 
Schengen – aspekt być może najbardziej widocz-
ny, lecz nie jedyny.
Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie czytel-
nikowi kwestii związanych ze współpracą w ramach 
Schengen. Przedstawia historię tej współpracy, 
omawia kwestie prawne i instytucjonalne oraz 
w sposób podstawowy najważniejsze wybrane 
aspekty współpracy w ramach Schengen – takich 
jak jednolity reżim przekraczania granic zewnętrz-

nych i wewnętrznych oraz wspólna polityka wizo-
wa, migracyjna i azylowa państw strefy Schengen. 
Ponadto omawia aspekty współpracy policyjnej 
i współpracy w sprawach karnych, a także przybli-
ża zasady funkcjonowania Systemu Informacyjnego 
Schengen.
Odnosząc się do sytuacji Polski, w publikacji 
omówiono zarys działań związanych z integracją 
Polski ze strefą Schengen, jak również przedsta-
wiono próbę bilansu skutków przystąpienia Polski 
do grupy państw współpracujących w ramach 
Schengen.
Przystąpienie Polski do strefy Schengen wydaje 
się jednym z najważniejszych momentów w ramach 
pogłębiania współpracy Polski na forum europej-
skim po jej przystąpieniu do Unii Europejskiej 
1 maja 2004 r. Przedstawione opracowanie w spo-
sób skrótowy stara się przybliżyć niektóre zagadnie-
nia związane z tym historycznym wydarzeniem.



3

Swobodę przepływu osób jako jedną z fundamen-
talnych zasad, na których oparta była Europejska 
Wspólnota Gospodarcza (EWG) od jej powstania 
w 1957 r., ograniczało istnienie kontroli granicznych 
na większości granic między państwami członkow-
skimi EWG. Obywatele państw członkowskich nie 
mogli w pełni korzystać ze swobody przemiesz-
czania się.
Przed zainicjowaniem współpracy w ramach Schen-
gen próby tworzenia obszaru swobodnego prze-
pływu osób (czyli bez kontroli granicznych) miały 
wymiar regionalny. W latach 50. taką współpracę 
podjęto w krajach skandynawskich i Beneluksu oraz 
w wymiarze dwustronnym (w tym między Francją 
a Niemcami). 
Współpraca w zakresie znoszenia kontroli na gra-
nicach państw europejskich rozpoczęła się w kra-
jach skandynawskich. W ramach Nordyckiej Unii 
Paszportowej z 1957 r.1 wprowadzono swobodne 
przekraczanie granicy między Danią, Finlandią, 
Norwegią i Szwecją, a od 1965 r. również granicy 
Islandii. 
Drugim przykładem współpracy granicznej sprzed 
Schengen była Konwencja z 1960 r. między krajami 
Beneluksu (Belgia, Holandia, Luksemburg), zakła-
dająca możliwość swobodnego przemieszczania 
się obywateli tych krajów i wszystkich innych osób 
przebywających na obszarze tych krajów.
Jeżeli chodzi o próby wprowadzenia swobodnego 
przepływu osób na terytorium UE, należy wspo-
mnieć o spotkaniu Rady Europejskiej w Paryżu 

w grudniu 1974 r. Przedstawiono tam propozycję 
utworzenia „unii paszportowej”, argumentując, że 
integracja europejska nie powinna się ograniczać 
do wymiaru gospodarczego. Jednak państwom 
członkowskim Wspólnoty Europejskiej zabrakło 
wówczas politycznej determinacji. Idea ta nie 
została zrealizowana. 
Ponownie propozycje zniesienia kontroli granicznej 
oraz celnej osób i towarów przekraczających gra-
nice wewnętrzne przedstawiono podczas spotkania 
szefów państw i rządów Wspólnoty Europejskiej 
w czerwcu 1984 r. Po raz kolejny państwa człon-
kowskie nie wyraziły jednomyślnego zaintereso-
wania ani jednomyślnej zgody na kontynuowanie 
prac w tym zakresie. Jednak ideę zniesienia kon-
troli granicznej przejęły Francja i Niemcy. 13 lipca 
1984 r. w Saarbrücken zawarły umowę o stopnio-
wym znoszeniu kontroli granicznych. Na jej pod-
stawie kontrole osobowe ograniczono do kontroli 
wzrokowej, tak by przejazd pojazdów przez granicę 
nie został zatrzymany. Kilka tygodni później podjęto 
decyzję o zastosowaniu podobnych mechanizmów 
kontroli granicznej również na granicy z krajami 
Beneluksu.

Układ z Schengen

Niejako w wyniku pozy tywnych doświadczeń 
płynących ze współpracy francusko-niemieckiej 
14 czerwca 1985 r. w pobliżu miejscowości Schen-
gen w Luksemburgu podpisano Układ o stopnio-
wym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach 
między krajami Unii Gospodarczej Beneluksu, 

I. Powstanie obszaru Schengen

1 Konwencja między Danią, Finlandią, Norwegią i Szwecją w sprawie zniesienia kontroli paszportowej na wewnętrznych granicach 
państw nordyckich podpisana w Kopenhadze 12 lipca 1957 r. 

2 Tekst w DzU WE L 239 z dnia 22 września 2000 r.



4

Polska w strefie Schengen 

Francją i RFN2 (znany jako Schengen I, porozu-
mienie Schengen, układ z Schengen). Układ ten 
przewidywał wprowadzenie środków zmierzających 
do ułatwienia przekraczania granic wewnętrznych 
i uszczelnienia granic zewnętrznych. W tym kon-
tekście wprowadził dwie kategorie środków: środ-
ki do realizacji natychmiastowej (tj. do 1 stycznia 
1986 r.), obejmujące m.in. wprowadzenie kontroli 
wizualnych i wspólną odprawę graniczną oraz uła-
twienia w przekraczaniu granicy dla mieszkańców 
strefy przygranicznej poza wyznaczonymi przejścia-
mi granicznymi, oraz środki, które miałyby zostać 
wprowadzone w dłuższej perspektywie (do 1 stycz-
nia 1990 r.). Środki te obejmowały m.in. całkowite 
zastąpienie kontroli na granicach wewnętrznych 
przez kontrole na granicy zewnętrznej terytorium 
Schengen, harmonizację prawa migracyjnego, 
prawa dotyczącego polityki wizowej i współpracy 
policyjnej. Była to umowa międzynarodowa, mimo 
że zawarły ją wybrane państwa członkowskie WE. 
I chociaż zawarto ją poza wspólnotowym porząd-
kiem prawnym, była otwarta na przystąpienie pozo-
stałych krajów członkowskich Wspólnoty. 
Układ z Schengen wyznaczył swoim sygnatariu-
szom ambitny cel – całkowite zniesienie kontroli 
na granicach wewnętrznych, a tym samym prze-
niesienie tej kontroli na granice zewnętrzne wraz ze 
wzmocnieniem ich ochrony. Spełnienie warunku 
osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
wewnętrznego (jako warunku zniesienia kontroli 
granicznych) w ramach Wspólnoty zależało w dużej 
mierze od skuteczności współdziałania służb poli-
cyjnych, migracyjnych i celnych krajów Schengen, 
zwłaszcza związanych z przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem przestępczości zorganizowanej. 
Planowano, iż umowa ta – jak wspomniano, nazy- 

wana w skrócie Schengen I – wejdzie w życie 
1 stycznia 1990 r. Ale w związku z koniecznością 
wcześniejszego przeprowadzenia kosztownych 
i starannych przygotowań technicznych w pań-
stwach Schengen, nastąpiło to znacznie później. 
Dopiero 22 grudnia 1994 r. przedstawiciele państw 
złożyli wspólną deklarację o gotowości wywiązania 
się ze zobowiązań wynikających z Układu z Schen-
gen, który wszedł w życie (w związku z koniecz-
nością ratyfikowania go przez wszystkie państwa-
-strony) 26 czerwca 1995 r. Należy podkreślić, iż 
układ zawierał postanowienia stwarzające przywi-
leje w zakresie kontroli granicznej dla wszystkich 
obywateli państw członkowskich Wspólnot Euro-
pejskich, a nie tylko dla obywateli krajów, które 
podpisały Układ z Schengen.

Konwencja Wykonawcza  
do Układu z Schengen z 1990 r.

W Układzie z Schengen z 1985 r. nie uzgodniono 
praktycznych aspektów współpracy między pań-
stwami – sygnatariuszami układu, dlatego konty-
nuowano prace nad systemem Schengen, mające 
na celu wprowadzenie bardziej precyzyjnych roz-
wiązań. 
Po pięciu latach od zawarcia pierwszego porozu-
mienia, 19 czerwca 1990 r., podpisano Konwen-
cję Wykonawczą do Układu z Schengen3, której 
przyjęcie miało ostatecznie zagwarantować bez-
pieczne zniesienie kontroli na wspólnych granicach 
wewnętrznych państw. Dokument ten przewidywał 
praktyczne rozwiązania w zakresie środków kom-
pensacyjnych, czyli środków, które pozwoliłyby 
na bezpieczne zniesienie kontroli na granicach 
wewnętrznych, bez wzrostu zagrożeń związanych 

3  Tekst w DzU WE L 239 z dnia 22 września 2000 r.
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z działalnością przestępczą. O ile bowiem układ 
z 1985 r. odnosił się jedynie do ułatwień w ruchu 
granicznym (i jako taki wyznaczał główny cel 
Schengen, czyli zniesienie kontroli na granicach 
wewnętrznych i tym samym umożliwienie swo-
bodnego przepływu osób w pełnym zakresie), 
o tyle konwencja stanowiła uszczegółowienie 
podstawowego porozumienia z 1985 r. i była od 
niego znacznie bardziej obszerna (142 artykuły 
konwencji, 33 – układu). Zasadniczym celem 
konwencji było zapewnienie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terytorium Schen-
gen i poprzez to faktyczne urzeczywistnienie 
swobody przepływu osób. Konwencja Wyko-
nawcza, nazywana w skrócie Schengen II, wprowa-
dziła wiele środków kompensacyjnych, mających na 
celu wyrównanie „deficytu” bezpieczeństwa, który 
miałby powstać na skutek zniesienia kontroli na 
granicach wewnętrznych. 
Środki kompensacyjne przewidziane w Konwencji 
Wykonawczej z 1990 r.:

 jednolity reżim przekraczania granic zewnętrz-
nych (lądowych, morskich i powietrznych) 
oparty na przepisach prawa wewnętrznego 
danego państwa, lecz uwzględniający inte-
resy i bezpieczeństwo pozostałych państw 
Schengen,

 ujednolicenie polityki wobec cudzoziemców 
w zakresie wiz (krótko- i długoterminowych), 
warunków ruchu turystycznego oraz prawa do 
odmowy wjazdu na terytorium Schengen,

 wprowadzenie wspólnych procedur azylowych 
w zakresie reguł właściwości, wskazujących, 
które państwo powinno rozpatrywać wniosek 
o udzielenie azylu, niezależnie od tego, w któ-
rym kraju Schengen go złożono;

 zasady i środki współpracy policyjnej, w tym 
wymiana informacji policyjnych i oficerów 
łącznikowych, obserwacja transgraniczna oraz 
pościg transgraniczny,

 współpraca sądownicza w sprawach karnych 
i ekstradycyjnych (uzupełniająca przepisy 
odnośnych konwencji Rady Europy z 1957 r. 
i 1959 r.), w tym uproszczenie procedur eks-
tradycyjnych, przekazywanie dokumentów 
w trybie pomocy prawnej w różnych fazach 
postępowania karnego, rozciągnięcie współ-
pracy na przestępstwa podatkowe, wykony-
wanie zagranicznych orzeczeń sądowych oraz 
stosowanie zasady ne bis in idem 4,

 współpraca w zwalczaniu handlu narkotykami 
i środkami odurzającymi, w której ramach 
przewidziano powołanie stałej grupy roboczej 
złożonej z przedstawicieli władz policyjnych 
i celnych z poszczególnych krajów Schengen, 
aby wypracować bardziej skuteczną politykę 
antynarkotykową, a także aby uwzględnić prak-
tyczne i techniczne aspekty tej współpracy,

4  Zgodnie z tą zasadą nikt nie może zostać osądzony dwukrotnie w tej samej sprawie; patrz s. 26.
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 wspólne zasady dotyczące posiadania i trans-
portu broni palnej oraz amunicji, a także obrotu 
bronią palną oraz amunicją, 

 stworzenie i funkcjonowanie Systemu Informa-
cyjnego Schengen oraz zasad ochrony danych 
osobowych.

Oprócz pięciu państw, które współtworzyły Schen-
gen, w latach 1990–2008 do obydwu umów przy-
stąpiły: Włochy w 1990 r., Hiszpania i Portugalia 
w 1991 r., Grecja w 1992 r., Austria, Dania, Finlan-
dia i Szwecja w 1996 r., Republika Czeska, Esto-
nia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia 
i Słowacja na przełomie 2007 i 2008 r. Ponadto 
w Schengen uczestniczą kraje spoza UE: Islandia 
i Norwegia od 1999 r. oraz Szwajcaria (prowizorycz-
nie od 2004 r.). Poza tym część przepisów Schen-
gen obowiązuje też Irlandię, Wielką Brytanię, Cypr, 
Bułgarię i Rumunię.
Z kolei sama Konwencja Wykonawcza Schengen 
weszła 26 marca 1995 r. w życie w stosunku do 
Belgii, Niemiec, Francji, Luksemburga, Holan-
dii, Hiszpanii i Portugalii, 29 kwietnia 1998 r. 
– Włoch i Austrii, w dniu 26 marca 2000 r. – Gre-
cji, a 25 marca 2001 r. – Danii, Finlandii i Szwecji 
oraz stowarzyszonych z Schengen Islandii i Norwe-
gii, następnie na przełomie 2007 i 2008 r. wobec 
9 państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej 
w 2004 r. W ramach Schengen współpracują zatem 
obecnie 24 kraje, w tym 22 państwa członkowskie 
UE. Natomiast Irlandia i Wielka Brytania nie zde-
cydowały się przystąpić formalnie ani do Układu 
z Schengen, ani do Konwencji Wykonawczej Schen-

gen. Wynikało to z ich odrębnego rozumienia kwe-
stii bezpieczeństwa wewnętrznego po zniesieniu 
kontroli na granicach wewnętrznych oraz odręb-
nego położenia geograficznego, a co za tym idzie 
konieczności stosowania innego podejścia przy 
ochronie własnych granic państwowych. Niemniej 
jednak, jak wspomniano, kraje te współpracują 
w realizacji pewnej części przepisów prawnych 
Schengen.
Z uwagi na fakt, że rozwiązania Schengen sprawdzi-
ły się w praktyce, 1 maja 1999 r., wraz z wejściem 
w życie Traktatu z Amsterdamu5, dorobek prawny 
(acquis) Schengen, wraz z całym bagażem doś- 
wiadczeń praktycznych związanych z jego funkcjo-
nowaniem, włączono w ramy prawne i instytucjo-
nalne UE6. Główna część mechanizmów Schengen 
związanych z procedurami przekraczania granic 
zewnętrznych i kontroli osób na tych granicach 
– obok polityki wizowej i azylowej – znalazła się 
w nowym Tytule IV Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską (TWE)7, a pozostała część, 
obejmująca instrumenty związane bezpośrednio 
z polityką bezpieczeństwa (np. współpraca policyj-
na, współpraca w sprawach karnych) została wpro-
wadzona do Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej 
(TUE)8. Należy przy tym pamiętać, że zasadniczo, 
aż do czasu wejścia w życie Traktatu z Amsterdamu, 
problematyka graniczna traktowana była dwutoro-
wo: w ramach prawa wspólnotowego i w ramach 
umów międzynarodowych wybranych państw 
członkowskich, tj. przede wszystkim Układu i Kon-
wencji Wykonawczej Schengen.

5  Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane 
z nimi akty (Dz. Urz. WE C 340 z dnia 10 listopada 1997 r., DzU z 2004 r. nr 90, poz. 864).

6 Na mocy dołączonego do Traktatu z Amsterdamu Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej. 
7 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 r. (tekst jedn.: DzU UE C 321 E z dnia 29 grudnia 2006 r., tekst 

pierwotny: DzU z 2004 r. nr 90, poz. 864).
8 Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. (tekst jedn.: DzU UE C 321 E z dnia 29 grudnia 2006 r., tekst pierwotny: DzU z 2004 r. 

nr 90, poz. 864).
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Komitet Wykonawczy przyznał uprawnienia decy-
zyjne.

Należy pamiętać, iż po włączeniu dorobku Schen-
gen w ramy Unii Europejskiej (na podstawie tzw. 
Protokołu Schengen do Traktatu z Amsterdamu10), 
współpraca państw członkowskich w dziedzinach 
objętych współpracą Schengen zaczęła być pro-
wadzona w ramach prawnych i instytucjonalnych 
Unii Europejskiej, z poszanowaniem stosownych 
postanowień TWE i TUE. Współpraca w zakresie 
dziedzin objętych dorobkiem Schengen zaczęła 
zatem być prowadzona w oparciu o odpowiednie 
przepisy znajdujące się w TWE lub TUE (zależnie 
od tego, w którym traktacie znajduje się podstawa 
prawna dla danego środka prawnego) oraz o posta-
nowienia protokołów dołączonych do TWE i TUE 
przez Traktat z Amsterdamu.
Odtąd więc propozycje i przyjmowane inicjatywy 
dotyczące Schengen podlegały odpowiednim 
postanowieniom traktatów. Stosowne postanowie-
nia znajdują się zatem w TWE i w TUE. Obejmują 
przepisy materialne poszczególnych tytułów i te 
dotyczące procedury (np. wzmocnionej współ-
pracy). W szerszym sensie podstawami prawnymi 
funkcjonowania obszaru Schengen są akty prawne 
związane z Układem z Schengen i Konwencją 
Wykonawczą Schengen oraz wszystkie regulacje 
prawne, dotyczące dziedzin współpracy wymienio-
nych w Konwencji Wykonawczej Schengen i doty-
czących środków kompensacyjnych. Do acquis 
Schengen (dorobek prawny Schengen) będą się 
zatem zaliczały zarówno akty prawne dotyczące 

Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę 
prawną funkcjonowania obszaru Schengen w począt-
kowej fazie były Układ z Schengen, Konwencja 
Wykonawcza i akty towarzyszące9 czyli:

1. Układ podpisany w Schengen 14 czerwca 1985 r. 
między rządami państw Unii Gospodarczej Bene-
luksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki 
Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia 
kontroli na wspólnych granicach.

2. Konwencja Wykonawcza do Układu z Schen-
gen podpisanego 14 czerwca 1985 r. w sprawie 
stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych 
granicach, podpisana 19 czerwca 1990 r. mię-
dzy Królestwem Belgii, Republiką Federalną Nie-
miec, Republiką Francuską, Wielkim Księstwem 
Luksemburga i Królestwem Niderlandów oraz 
Akt końcowy i dołączone deklaracje wspólne.

3. Protokoły i układy o przystąpieniu do Ukła-
du z 1985 r. oraz do Konwencji Wykonaw-
czej z 1990 r., zawarte z Włochami (podpisa-
ne w Paryżu 27 listopada 1990 r.), Hiszpanią 
i Portugalią (podpisane w Bonn 25 czerwca 
1991 r.), Grecją (podpisane w Madrycie 6 listo-
pada 1992 r.), Austrią (podpisane w Brukseli 
28 kwietnia 1995 r.), Danią, Finlandią i Szwecją 
(podpisane w Luksemburgu 19 grudnia 1996 r.) 
oraz dołączone akty końcowe i deklaracje.

4. Decyzje i deklaracje przyjęte przez Komitet Wyko-
nawczy, utworzony na mocy Konwencji Wyko-
nawczej z 1990 r., oraz akty przyjęte w celu wpro-
wadzenia w życie Konwencji przez organy, którym 

II. Schengen – aspekty prawne i instytucjonalne

9 Dorobek prawny Schengen został opublikowany w DzU WE L 239 z dnia 22 września 2000 r.
10 Patrz przypis 6
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Polska w strefie Schengen 

Schengen (przyjęte przed 1 maja 1999 r.), w posta-
ci, w jakiej zostały włączone w ramy prawne UE, 
oraz akty prawne UE wydane po wejściu w życie 
Traktatu z Amsterdamu, a dotyczące dziedzin obję-
tych współpracą w ramach Schengen. Należy przy 
tym zauważyć, że dorobek prawny Schengen nie 
został jednoznacznie zdefiniowany, co może rodzić 
trudności interpretacyjne dotyczące tego, jak trak-
tować akty prawne wydane po 1 maja 1999 r.: czy 
jako dorobek Schengen, czy jako akty prawa UE.
W niniejszej publikacji przyjęto szerokie rozumienie 
definicji pojęcia acquis Schengen, zgodnie z którą 
dorobek Schengen jest grupą obszarów regulacji, 
takich jak ochrona granic zewnętrznych, współpraca 
policyjna, polityka azylowa itp. Stanowi również 
zespół samodzielnych i niezależnych od siebie 
norm w obszarze wolności, bezpieczeństwa i spra-
wiedliwości UE, a dotyczą-
cych poszczególnych dziedzin 
współpracy w ramach Schen-
gen opisanych poniżej. 
Ponadto należy zauważyć, że 
współpraca pomiędzy pań-
stwami grupy Schengen jest 
dynamic zna i  e la s t yc zna . 
Z czasem zaczęła obejmować 
coraz więcej obszarów współ-
działania państw, w tym m.in. 
tworzenie wspólnych ram poli-
tyki wizowej, azylowej, migra-
cyjnej, policyjnej, narkotykowej 
i współpracy sądowej w spra-
wach karnych. Zakres i forma 
współpracy poszczególnych 
państw w realizacji dorobku 
Schengen mogą być bardzo 
indywidualne. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że obecnie zakres 
stosowania dorobku Schengen przez poszczególne 
państwa jest bardzo zróżnicowany. Chodzi przede 
wszystkim o Zjednoczone Królestwo Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii Północnej, Republikę Irlandii, Danię, 
Norwegię, Islandię, Szwajcarię oraz państwa któ-
re przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku 
i 2007 roku.
Sytuacja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej oraz Republiki Irlandii w zakresie 
udziału w realizacji dorobku Schengen jest specy-
ficzna. Będąc bowiem pełnoprawnymi członkami UE 
i WE, kraje te nie zostały na mocy Traktatu z Amster-
damu związane postanowieniami Schengen. Tzw. 
Protokół Schengen określił możliwość ich włączenia 
w proces implementacji dorobku Schengen oraz 
dalszego rozwoju tego acquis w ramach UE.



9

Dania ma natomiast specjalny status w odniesie-
niu do tworzenia i stosowania przepisów opar-
tych na Tytule IV TWE, a więc również będących 
rozwinięciem dorobku Schengen. Środki prawne 
przyjęte na podstawie tego tytułu nie wiążą Danii 
automatycznie. Królestwo Danii w terminie sześciu 
miesięcy od podjęcia przez Radę decyzji w spra-
wie propozycji lub inicjatywy mającej na celu roz-
wój dorobku Schengen podejmuje decyzję, czy 
dokona transpozycji tej decyzji do swojego prawa 
krajowego.
Na innych zasadach w stosowaniu dorobku Schen-
gen uczestniczą Norwegia i Islandia. Nie będąc 
członkami Unii Europejskiej, państwa te uczestniczą 
w opracowywaniu (bez prawa głosu) nowych prze-
pisów prawnych w zakresie wdrażania, stosowania 
i dalszego rozwoju dorobku Schengen. 
Należy odwołać się też do przykładu Szwajcarii, 
która nie będąc członkiem Unii Europejskiej ani 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w odróż-
nieniu od Norwegii i Islandii), jest państwem biorą-
cym udział we współpracy Schengen. W stosunku 
do Szwajcarii zakres uczestnictwa w realizacji 
dorobku Schengen przyjmuje formę zbliżoną do 
przyjętej w stosunku do państw członkowskich, 
które przystąpiły do UE 1 stycznia 2007 r. 
Dla państw członkowskich, które przystąpiły do UE 
w 2004 r. i 2007 r.  dorobek Schengen jest czę-
ścią unijnego acquis, które muszą zaakceptować 
w całości na podstawie Traktatu o Przystąpieniu. 
Należy jednak wskazać, że wspomniany traktat 
ustanawia okres przejściowy, w którym pewne czę-
ści dorobku Schengen (instrumenty niewymienione 
w załączniku do Traktatu o Przystąpieniu) wiążą 
nowe państwa członkowskie, lecz nie są wobec nich 
stosowane.  

Opisana różnorodność form partycypowania państw 
w realizacji dorobku Schengen powoduje, iż próba 
precyzyjnego określenia zakresu uczestniczenia 
konkretnych państw w tworzeniu i stosowaniu prze-
pisów stanowiących rozwinięcie dorobku prawnego 
Schengen w poszczególnych dziedzinach współ-
pracy może sprawiać trudność.
Terminem „państwa strefy Schengen” możemy 
określić państwa, które przystąpiły do Konwen-
cji Wykonawczej Schengen i Układu z Schengen 
bądź są związane w określonym zakresie przepi-
sami tychże aktów prawnych na podstawie umowy 
międzynarodowej. Mamy do czynienia z kilkoma 
typami uczestnictwa w Schengen:

Państwa, k tóre zawarł y Układ z Schengen 
i Konwencję Wykonawczą Schengen:

Belgia

Niemcy

Francja

Holandia

Luksemburg

Państwa, które przystąpiły do Układu z Schen-
gen i Konwencji Wykonawczej Schengen:

Włochy 

Hiszpania 

Portugalia

Grecja 

Austria

Dania 

Finlandia

Szwecja 
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W sensie insty tucjonalnym do momentu włą-
czenia dorobku prawnego Schengen w ramy UE 
istniał odrębny system insty tucjonalny doty-
czący zagadnień Schengen, oparty na Konwencji 
Wykonawczej Schengen, obejmujący specjalny 
Komitet Wykonawczy i Grupę Centralną, t zw. 
grupy robocze I, II i III, komitet sterujący Systemem 
Informacyjnym Schengen (SIS) czy grupę ds. nar-
kotyków. Od włączenia acquis Schengen w ramy UE 
system ten należy do systemu instytucjonalnego 
UE. Obecnie głównym organem UE decydującym 
w zakresie aktów prawnych dotyczących Schengen 
jest Rada UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, obradująca w formule Komitetu 
Mieszanego (ang. Committee Mix) z udziałem 
Islandii, Norwegii i Szwajcarii. 

Państwa stowarzyszone (k tóre są związane 
częścią dorobku Schengen na podstawie 
umów międzynarodowych):

Norwegia

Islandia

Szwajcaria

Państwa, które mają „specjalny status” i do 
k tórych stosują się tylko wybrane przepisy 
dorobku Schengen:

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej

Republika Irlandii

Państwa, które są związane dorobkiem Schen-
gen, ale do momentu podjęcia stosownej 
decyzji Rady UE nie stosują /nie stosowały 
całości przepisów Schengen. Dopiero decyzja 
Rady UE umożliwia/umożliwiła im pełne sto-
sowanie przepisów Schengen (w szczególno-
ści w zakresie zniesienia kontroli na granicach 
wewnętrznych):

Republika Czeska

Estonia

Cypr

Łotwa

Litwa

Węgry

Malta

Polska

Słowenia

Słowacja

Bułgaria

Rumunia
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11 Ang. Common Manual. Przyjęty na mocy decyzji Komitetu Wykonawczego Schengen z dnia 28 kwietnia 1999 r. (dok. SCH/Com-ex 
(99) 13). DzU WE C 313 z dnia 16 grudnia 2002 r. 

III. Obszary współpracy w ramach Schengen

Jak wspomniano, g ł ównym celem Ukł adu 
z Schengen i Konwencji Wykonawczej Schengen 
było stopniowe znoszenie kontroli na granicach 
wewnętrznych i tym samym zapewnienie swobody 
przepływu osób. Cel główny, z którym najczęściej 
identyfikowany jest obszar Schengen, wskazuje 
z pozoru na mały związek z zapewnieniem bezpie-
czeństwa obywatelom. Jednak aby realizować cel 
główny – swobodę przepływu osób – sygnatariu-
sze układu zobowiązali się do wprowadzenia wie-
lu środków kompensacyjnych, mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa przy jednoczesnym 
zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych. 
Środki te skonkretyzowano w podpisanej w 1990 r. 
Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen. 
I tak w celu realizacji celu, jakim jest zniesienie 
kontroli na granicach wewnętrznych, państwa 
sygnatariusze jednocześnie zobowiązały się do 
wprowadzenia wspólnych zasad dotyczących: jed-
nolitego reżimu przekraczania granic zewnętrz-
nych, ujednolicenia polityki wobec cudzoziemców 
w zakresie wiz, prawa do odmowy wjazdu na tery-
torium Schengen, procedur azylowych w zakresie 
reguł właściwości rozpatrywania wniosku, wspól-
nych zasad i środków dotyczących współpracy 
policyjnej, pogłębionej współpracy w sprawach 
karnych, współpracy w zwalczaniu przestępczości 
narkotykowej, zasad obrotu bronią palną i amuni-
cją, Systemu Informacyjnego Schengen. Poniżej 
omówiono główne aspekty współpracy w ramach 
Schengen.

1. Jednolity reżim przekraczania 
granic

„Wspólny podręcznik Schengen” i „Kodeks 
graniczny Schengen”
Do niedawna podstawowym dokumentem regu-
lującym współpracę w zakresie problematyki 
granicznej, oprócz mającej oczywiście znaczenie 
strategiczne Konwencji Wykonawczej, był „Wspólny 
Podręcznik Schengen”11. Jego wartość polegała 
na tym, że zebrano w nim podstawowe przepisy 
w zakresie Schengen, bezpośrednio lub pośrednio 
związane z zasadami przekraczania granic zewnętrz-
nych. Zawierał on też niektóre elementy najlepszych 
praktyk (ang. best practices) i zaleceń zawartych 
w Katalogu Schengen, dotyczącym ochrony granic 
zewnętrznych, nielegalnej migracji i readmisji.
Podręcznik składał się z dwóch podstawowych 
części. Pierwsza określała warunki, które należy 
spełnić, aby wjechać na terytorium Schengen. 
Dotyczą one m.in. uzyskania wiz wjazdowych (do 
3 miesięcy) oraz zasady przekraczania granicy na 
przejściach granicznych. Druga określała zasady 
dokonywania kontroli na granicach zewnętrznych 
– tutaj z kolei wymieniono procedury wg podziału 
na granice lądowe, morskie i powietrzne. Do tego 
dołączono 15 załączników zawierających infor-
macje niezbędne do realizacji procedury wjazdu 
na terytorium Schengen. W załącznikach zawarto 
m.in. wykaz przejść granicznych, wzory naklejek 
wizowych oraz wykaz dokumentów uprawniających 
do wjazdu bez wizy.
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Charakter podręcznika nie był jednoznaczny. Był 
on źródłem prawa unijnego (od wejścia w życie 
Traktatu z Amsterdamu), wymieniał konkretne prawa 
i zobowiązania, był też praktycznym podręcznikiem 
dla funkcjonariuszy granicznych krajów Schengen. 
W praktyce obejmował swym zakresem wszystkie 
istotne dla nich informacje, stanowił więc rodzaj 
regulaminu granicznego. Z punktu widzenia techniki 
legislacyjnej podręcznik stanowił rodzaj hybrydy 
łączącej źródła prawa, tj. wiązał się z prawami 
i zobowiązaniami, ale stanowił też rodzaj praktycz-
nego podręcznika dla funkcjonariuszy granicznych, 
w zawierającym wszystkie istotne informacje w tym 
zakresie. Z uwagi na powyższe czynniki Komisja 
Europejska, opierając się na podręczniku, na pod-
stawie mandatu zawartego w konkluzjach Rady 
Europejskiej z Sewilli z 21–22 czerwca 2002 r. oraz 
z Salonik z 19–20 czerwca 2003 r. opracowała pro-
jekt kompleksowego aktu prawnego dotyczącego 
zasad kontroli ruchu osobowego na granicach UE. 
I tak od 13 października 2006 r. obowiązuje rozpo-
rządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE z dnia 15 marca 2006 r. ustana-
wiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących 
przepływ osób przez granice („Kodeks graniczny 
Schengen”)12. „Kodeks graniczny Schengen” regu-
luje zasady kontroli osób i środków transportu na 
granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Stosu-
ją go wszystkie państwa członkowskie UE (poza 
Zjednoczonym Królestwem i Republiką Irlandii), 
Islandia, Norwegia oraz Szwajcaria. Kodeks zastąpił 
„Wspólny Podręcznik Schengen”. Jest on czymś 
w rodzaju przebudowanego i zaktualizowanego 
podręcznika. M.in. usunięto z niego pewne zby-
teczne lub anachroniczne postanowienia, zamiesz-
czono aktualizacje i rozwinięcia innych, a także 

zebrano akty prawne regulujące kwestie związa-
ne z przepływem osób przez granice wewnętrzne 
i zewnętrzne UE.
Najważniejszym (aczkolwiek nie jedynym) elemen-
tem „Kodeksu granicznego Schengen” są zasady 
dotyczące przekraczania granic, odzwierciedlające 
podstawowy dla Schengen podział na granice 
zewnętrzne i wewnętrzne. Ogólną zasadą jest to, iż 
kodeks stosuje się wobec każdej osoby przekracza-
jącej wewnętrzną lub zewnętrzną granicę państwa 
członkowskiego UE.

Granice zewnętrzne 

Granice zewnętrzne mogą być przekraczane tylko 
na przejściach granicznych w oznaczonych godzi-
nach ich otwarcia. Rygor kontroli na tych granicach 
może zostać złagodzony, np. w celu upłynnienia 
ruchu i skrócenia czasu odprawy granicznej, jeżeli 
wystąpią nadzwyczajne okoliczności, mogące spo-
wodować nagły wzrost natężenia ruchu.
Osoby przekraczające granice poddawane są kon-
troli minimalnej w celu ustalenia tożsamości na 
podstawie dokumentów podróży. Kontrola minimal-
na obejmuje szybkie i bezpośrednie sprawdzenie 
ważności dokumentu oraz ewentualnych śladów 
fałszerstwa. Dalsza kontrola może obejmować 
także środki transportu i przedmioty posiada-
ne w momencie przekraczania granicy. Kontrola 
minimalna jest podstawową formą kontroli dla 
obywateli UE i dla innych osób korzystających ze 
wspólnotowej swobody przemieszczania się (np. 
członków rodziny obywatela UE, niebędących oby-
watelami UE).
Obywatele państw trzecich (innych niż państwa UE 
lub państwa współpracujące w ramach Schengen) 
poddawani są przy wjeździe i wyjeździe komplek-

12 DzU UE L 105 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
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sowej kontroli, która obejmuje weryfikację warun-
ków dotyczących wjazdu, a także jeżeli to zasad-
ne, dokumentów potwierdzających zamieszkanie 
i wykonywanie działalności zawodowej.

W przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech 
miesięcy w okresie sześciu miesięcy obywatel 
państwa trzeciego musi:
- mieć ważny dokument podroży,
- mieć ważną wizę (jeżeli jest to wymagane),
- uzasadnić cel swojego zamierzonego pobytu 

i mieć wystarczające środki utrzymania,
- nie być osobą, w stosunku do której istnieje wpis 

w SIS na okoliczność zakazu wjazdu,
- nie być osobą uznawaną za stanowiącą zagroże-

nie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa 
wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosun-
ków międzynarodowych państw członkowskich.

Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, 
można odmówić wjazdu na terytorium państwa 
członkowskiego, chyba że zastosowanie będą mia-
ły przepisy szczególne, dotyczące azylu lub innych 
przyczyn natury humanitarnej.
Dokumenty podróży obywateli państw trzecich są 
regularnie stemplowane przy wjeździe i wyjeździe. 
Jeśli dokument podróży nie ma stempla potwier-

dzającego wjazd, można założyć, że jego posia-
dacz nie wypełnia warunków pobytu lub przestał je 
wypełniać. Obywatel państwa trzeciego może jed-
nak przedstawić (w różny sposób i w różnej formie) 
wiarygodne dowody, takie np. jak bilety komunika-
cyjne, potwierdzające jego obecność poza teryto-
rium państw członkowskich, wskazujące na fakt, 
iż dotrzymał on warunków dotyczących długości 
pobytu.
Kodeks określa także, że kontrole graniczne prze-
prowadzone są przez funkcjonariuszy służb gra-
nicznych (straży granicznej). Podczas wykonywa-
nia obowiązków muszą oni w pełni respektować 
godność ludzką i nie dyskryminować osób pod 
względem płci, pochodzenia etnicznego i rasowe-
go, religijnym, niepełnosprawności, wieku, orien-
tacji seksualnej.

Granice wewnętrzne

„Kodeks graniczny Schengen” przewiduje, iż każ-
da osoba, bez względu na narodowość, może prze-
kraczać granice wewnętrzne w każdym miejscu bez 
kontroli granicznej13. Służby policyjne mogą jednak 
działać w strefie granicznej w taki sam sposób, jak 
na całym obszarze państwa, przy założeniu, że nie 
będzie to działanie równoważne kontroli granicznej.
Państwa członkowskie zobowiązane są do usunię-
cia wszelkich przeszkód w celu ułatwienia płynnego 
ruchu na drogowych przejściach granicznych.
W przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia dla 
porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrz-
nego, państwo członkowskie może wyjątkowo przy-
wrócić kontrole graniczne na swoich granicach na 
– co do zasady – okres nie dłuższy niż 30 dni. Okres 
ten może zostać wydłużony, jeżeli w dalszym cią-
gu będą występowały wystarczające przesłanki. 

13 Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych nie wyklucza konieczności przestrzegania różnego rodzaju przepisów ogólnych, porząd-
kowych czy teżzw. z ochroną przyrody, jak np. konieczność poruszania się po wyznaczonych szlakach w parkach narodowych.
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W przypadku przywrócenia kontroli granicznych, 
sąsiadujące państwo członkowskie i Komisja Euro-
pejska powinny zostać o tym niezwłocznie poinfor-
mowane (podobnie jak Parlament Europejski). Co 
najmniej na 15 dni przed planowanym przywróce-
niem kontroli na granicach wewnętrznych przepro-
wadzane są konsultacje z państwami członkowskimi 
i Komisją Europejską. Państwo członkowskie może 
przywrócić kontrole na granicach wewnętrznych tak-
że w trybie natychmiastowym, gdy jest to konieczne 
ze względu na porządek publiczny lub bezpieczeń-
stwo narodowe.

2. Polityka wizowa

Zgodnie z postanowieniami Układu i Konwencji 
z Schengen swoboda przemieszczania się obejmo-
wała wszystkich obywateli krajów członkowskich 
Wspólnoty Europejskiej. Jednocześnie przepisy 
w tym zakresie miały być stosowane z zastrzeże-
niem zgodności z prawem wspólnotowym i miały 
zostać dostosowane do późniejszego prawa wspól-
notowego lub przez nie zastąpione.
Tak więc z chwilą wejścia w życie Traktatu z Amsterda-
mu kompetencje Wspólnoty Europejskiej rozciągnięto 
na wszystkie aspekty polityki wizowej. Dziedziny, do 
których odnoszą się te kompetencje, to:
- procedury i warunki wydawania wiz przez pań-

stwa członkowskie,
- lista krajów trzecich, których obywatele są 

zobowiązani mieć wizę przy przekraczaniu 
granic zewnętrznych UE, oraz krajów, których 
obywatele są zwolnieni z takiego obowiązku 
(negatywna i pozytywna lista wizowa),

- zasady dotyczące jednolitych wiz (jednolity 
wzór wizy i rozwój zabezpieczeń technicznych 
jednolitej wizy).

Wspólne procedury i warunki wydawania wiz

W ramach wspólnej polityki wizowej państwa 
Schengen wprowadziły jednolite regulacje w zakre-
sie procedury i warunków wydawania wiz. Zostały 
one zapisane we Wspólnych Instrukcjach Konsular-
nych skierowanych do placówek dyplomatycznych 
i konsularnych państw członkowskich. Określają 
one warunki wydawania ujednoliconych wiz waż-
nych na terytorium wszystkich państw Schengen14. 
Zasady te mogą zostać naruszone tylko w wyjąt-
kowej sytuacji, kiedy dane państwo w uzasadnio-
nych przypadkach odstępuje od wspólnej polityki 
wizowej w odniesieniu do konkretnego kraju trze-
ciego, przy czym należy najpierw przeprowadzić 
konsultacje z pozostałymi państwami Schengen 
i przy podejmowaniu decyzji uwzględnić ich inte-
resy oraz wynikające z tego skutki. 
Już na mocy Konwencji Wykonawczej Schengen 
wprowadzono jednolitą wizę krótkoterminową upraw-
niającą do wjazdu i poruszania się w strefie Schengen 
przez okres do trzech miesięcy w ciągu sześciu mie-
sięcy. Wiza taka może uprawniać do jednorazowego 
lub wielokrotnego wjazdu i jest wydawana przez 
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne 
tego państwa, które stanowi ostateczny cel podróży, 
lub państwa, którego granicę cudzoziemiec przekra-
cza jako pierwszą. W przypadku wyrażenia zgody na 
pobyt danej osoby wyłącznie na terytorium jednego 
lub kilku państw Schengen, uzyskuje ona wizę 
z ograniczoną ważnością terytorialną. W celu ogra-
niczenia możliwości ubiegania się o azyl w portach 
lotniczych podczas tranzytu wprowadzono lotniskową 
wizę tranzytową. Upoważnia ona cudzoziemca, pod-
legającego obowiązkowi posiadania takiej wizy, do 
przejścia przez strefę tranzytu międzynarodowego 
w porcie lotniczym, bez możliwości wjazdu na tery-

14 Ang. Common Consular Instructions. DzU WE L 239 z dnia 22 września 2000 r.
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torium danego państwa, podczas międzylądowania 
lub przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi 
etapami lotu międzynarodowego. Obowiązek posia-
dania takiej wizy jest wyjątkiem wobec ogólnego 
przywileju tranzytu bez wizy przez strefę tranzytu 
międzynarodowego w porcie lotniczym.
Wizy na pobyt dłuższy niż trzy miesiące są wizami 
krajowymi, wystawianymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z jego prawem wewnętrznym. 
W 2001 r. państwa członkowskie zrobiły jednak 
pierwszy krok w kierunku ujednolicenia warunków 
wystawiania krajowych wiz długoterminowych. Na 
mocy rozporządzenia Rady (WE) 1091/2001 z dnia 
28 maja 2001 r. w sprawie swobody przemiesz-
czania się na podstawie wizy długoterminowej15 
w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od pierw-
szego dnia ważności wizy krajowe są jednocześnie 
ważne jako wizy krótkoterminowe. 
Kluczowym elementem wspólnej polityki wizowej są 
warunki, które musi spełniać obywatel kraju trze-
ciego, aby mógł otrzymać jednolitą wizę16. Zgodnie 
z tymi warunkami cudzoziemiec:

 musi mieć jeden lub kilka ważnych dokumen-
tów uprawniających do przekraczania granicy,

 musi okazać dokumenty, które uzasadniają 
cel i okoliczności jego pobytu, oraz musi mieć 
środki gwarantujące utrzymanie przez okres 
pobytu oraz powrót do kraju pochodzenia lub 
przejazd do kraju trzeciego, który zapewnia mu 
zezwolenie na wjazd, lub musi być w stanie 
legalnie pozyskać owe środki,

 nie może być objęty odmową wjazdu (mieć 
wpisu z tego tytułu w SIS),

 nie może stwarzać zagrożenia dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego 

lub stosunków międzynarodowych żadnego 
z państw Schengen.

Wydanie wizy cudzoziemcowi niespełniającemu 
powyższych warunków może nastąpić wyłącznie 
po konsultacji z pozostałymi państwami Schengen. 
W celu podniesienia efektywności procedur i warun-
ków wydawania jednolitych wiz, państwa człon-
kowskie przyjęły w marcu 2003 r. katalog zaleceń 
dotyczących właściwej realizacji acquis Schengen 
i dobrych praktyk dotyczących wydawania wiz.

Lista państw trzecich, k tórych obywatele 
są zobowiązani mieć wizę przy przekracza-
niu granic zewnętrznych UE, oraz krajów, 
k tórych obywatele są zwolnieni z takiego 
obowiązku

Jednym z podstawowych aktów prawnych Schengen 
w ramach unijnej wspólnej polityki wizowej UE jest 
rozporządzenie wymieniające państwa trzecie, 
których obywatele podlegają obowiązkowi wizo-
wemu przy przekraczaniu granic zewnętrznych UE, 
oraz krajów, których obywatele są zwolnieni z tego 
obowiązku.
Pierwsza lista państw trzecich, których obywa-
tele musieli mieć wizę przy przekraczaniu granic 
zewnętrznych, sporządzono w formie załącznika 
do Wspólnej Instrukcji Konsularnej przyjętej przez 
państwa Schengen w 1995 r. Obecnie lista ta okre-
ślona jest rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 
z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa 
trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy 
podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz 
te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu17. 
Składa się ona z listy negatywnej (państwa trze-
cie, których obywatele podlegają obowiązkowi 

15 DzU WE L 150 z dnia 6 czerwca 2001 r.
16 Art. 15 Konwencji Wykonawczej Schengen. 
17 DzU WE L 81 z dnia 21 marca 2001 r.
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wizowemu) i pozytywnej (państwa trzecie, których 
obywatele nie podlegają obowiązkowi wizowemu) 
Ustalenie, które z państw trzecich powinny znaleźć 
się na liście pozytywnej, a które na liście nega-
tywnej, jest dokonywane w drodze indywidualnej 
oceny danego państwa na podstawie wielu kryte-
riów odnoszących się m.in. do nielegalnej imigracji, 
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz do 
stosunków Unii z państwami trzecimi, z uwzględ-
nieniem skutków dla spójności regionalnej i zasady 
wzajemności w polityce wizowej. 
Rozporządzenie umożliwia państwom członkowskim 
wprowadzenie odstępstw od obowiązku wizowego 
wobec krajów wymienionych w liście negatywnej 
w stosunku do:
- posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służ-

bowych i innych paszportów oficjalnych,
- cywilnych załóg samolotów i statków,
- załóg samolotów i obsługi lotu odbywających 

przeloty w ramach misji awaryjnych lub ratun-
kowych oraz innych osób niosących pomoc 
w przypadku katastrofy lub wypadku,

- członków cywilnych załóg statków żeglujących 
po wodach międzynarodowych,

- posiadaczy dokumentów podróży wystawionych 
przez niektóre międzynarodowe organizacje 
międzyrządowe swym urzędnikom.

Jednolity wzór wizy
Postanowienia dotyczące jednolitego wzoru wizy 
zostały przyjęte w rozporządzeniu Rady (WE) 

nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 roku18. Wprowa-
dzenie jednolitego wzoru wizy stanowiło ważny krok 
zmierzający w kierunku ujednolicenia polityki wizo-
wej w ramach UE. Wprowadzony jednolity wzór wizy 
zawierał wszystkie niezbędne informacje i spełniał 
surowe normy techniczne, szczególnie w zakresie 
zabezpieczeń przed podrabianiem i fałszerstwem. 
Ma on zastosowanie do wszystkich wiz wydawa-
nych przez państwa członkowskie.
W wyniku ataków terrorystycznych w Stanach 
Zjednoczonych w dniu 11 września 2001 r. pań-
stwa członkowskie uznały, że zarówno wzór wizy, 
jak i zezwolenia na pobyt stosowane do tej pory nie 
gwarantują w wystarczającym stopniu możliwości 
weryfikacji ich posiadacza. W celu poprawy sytu-
acji znowelizowano obowiązujące rozporządzenie19. 
Wprowadzono mianowicie fotografię do naklejki 
wizowej oraz do zezwolenia na pobyt wydawanego 
w formie naklejki. Zgodnie z wysokimi standardami 
zabezpieczeń stanowiło to pierwszy krok w kierunku 
zastosowania elementów wprowadzających ściślej-
sze powiązanie pomiędzy wizą i jej posiadaczem. 
W następnym etapie uwzględniono identyfikatory 
biometryczne20. 

Wizowy System Informacyjny (VIS)
W świetle tragicznych wydarzeń 11 września 
2001 r., Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych Unii Europejskiej 20 września 
2001 r. za sprawę priorytetową uznała ustanowienie 
wspólnego systemu identyfikacyjnego dla potrzeb 

18 DzU WE L 164 z dnia 14 lipca 1995 r.
19 Rozporządzenie Rady (WE) nr 334/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity 

formularz wizowy (DzU WE L 53 z dnia 23 lutego 2002 r.) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. 
ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich r.(DzU WE L 157 z dnia 15 czerwca 2002 r.).

20 13 grudnia 2004 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych bio-
metrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (DzU UE L 385 z dnia 29 grudnia 
2004 r.). Zdecydowano, że do paszportów i innych dokumentów podróży obywateli państw członkowskich UE będzie włączony zapis 
obrazu twarzy, który wprowadzony zostanie w terminie 18 miesięcy od daty przyjęcia specyfikacji technicznych, natomiast zapis 
odcisków palców będzie wprowadzony w ciągu 36 miesięcy. Dane biometryczne w paszportach i innych zezwoleniach na pobyt będą 
wykorzystywane tylko w celu potwierdzenia autentyczności dokumentu oraz tożsamości jego posiadacza.
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nymi organami konsularnymi w celu zapobiegania 
zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego 
oraz handlowi wizami. Ponadto VIS ułatwi walkę 
z nadużyciami oraz kontrole na przejściach granicz-
nych, na granicy zewnętrznej oraz w obrębie teryto-
rium państw członkowskich, pomoże w identyfikacji 
i deportacji nielegalnych imigrantów, ułatwi stoso-
wanie rozporządzenia Rady „Dublin II” nr 343/2003 
z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria 
i mechanizmy określania państwa członkowskiego 
właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, 
wniesionego w jednym z państw członkowskich 
przez obywatela państwa trzeciego22. Poprawa pro-
cesu oceny wniosków wizowych (w tym wzajemne 
konsultacje władz centralnych oraz weryfikacja 
i identyfikacja wnioskodawców w konsulatach i na 
przejściach granicznych) przyczyni się do zwięk-
szenia poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego 
krajów UE oraz wspomoże zwalczanie terroryzmu 
i nielegalnej imigracji. Jednocześnie VIS przyniesie 
korzyści osobom podróżującym w dobrej wierze 
dzięki poprawie procedur wydawania wiz i szybszej 
procedurze kontroli.

3. Polityka migracyjna i azylowa

Polityka w zakresie przeciwdziałania niele-
galnej imigracji

W Konwencji Wykonawczej Schengen zakreślo-
no podstawy współpracy krajów członkowskich 
Unii Europejskiej w dziedzinie nielegalnej imigra-
cji. Tworzenie obszaru bez granic wewnętrznych 
wymagało wzmożonych działań dotyczących ochro-
ny zewnętrznych granic obszaru Schengen przed 
napływem niepożądanej imigracji. Jednym z działań 
służących realizacji tego zadania było utworzenie 

wymiany danych wizowych. W tym celu 8 czerwca 
2004 r. przyjęto decyzję 2004/512/WE w sprawie 
ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego 
(VIS)21. Stanowi ona podstawę prawną, która mię-
dzy innymi definiuje strukturę systemu.
VIS ma umożliwić upoważnionym do tego celu 
władzom krajowym państw członkowskich wpro-
wadzanie i uaktualnianie danych wizowych oraz 
elektroniczną konsultację tych danych. Ma on 
być oparty na strukturze scentralizowanej oraz 
składać się z centralnego systemu informacyj-
nego, z interfejsu krajowego w każdym państwie 
członkowskim (zapewniającego połączenie z odpo-
wiednimi centralnymi organami danego państwa 
członkowskiego) oraz z infrastruktury komunika-
cyjnej pomiędzy nimi. Celem VIS jest ulepszenie 
zarządzania wspólną polityką wizową, współpracą 
konsularną i procesem konsultacji między central-

21 DzU UE L 213 z dnia 15 czerwca 2004 r.
22 DzU WE L 50 z dnia 25 lutego 2003 r. – patrz niżej.
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Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), tj. bazy 
danych zawierającej informacje m.in. o cudzoziem-
cach, którym odmówiono wjazdu np. z uwagi na 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego, jakie mógłby stwarzać ich pobyt na teryto-
rium krajów obszaru Schengen (patrz niżej). 
Zwalczaniu nielegalnej migracji służą ponadto 
przepisy art. 26 i 27 Konwencji, na mocy których 
strony zobowiązały się do wprowadzenia do prze-
pisów krajowych uregulowań dotyczących nakła-
dania sankcji na przewoźnika morskiego, lądowego 
lub powietrznego, który przywiózł na terytorium 
kraju Schengen cudzoziemca niemającego prawa 
wjazdu na to terytorium, oraz karania osób, które 
w celu osiągnięcia korzyści finansowych pomagają 
cudzoziemcom nielegalnie wjechać na to teryto-
rium. Wskazane postanowienia Konwencji znalazły 
następnie rozwinięcie w aktach prawnych wydanych 
przez Radę Unii Europejskiej.
Pierwszym aktem normatywnym z tej dziedziny  
była dyrektywa Rady 2001/51/WE z dnia 28 czerw- 
ca 2001 r. uzupełniająca postanowienia art. 26 
Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen 
z dnia 14 czerwca 198523, dotycząca odpowiedzial-
ności przewoźnika za przywiezienie nielegalnych 
imigrantów. Odpowiedzialność ta ma dwa aspek-
ty. Po pierwsze przewoźnik jest zobowiązany do 
odwiezienia – na własny koszt – cudzoziemca, 
któremu odmówiono wjazdu na terytorium danego 
państwa. Po drugie w przypadku, gdy przyczyną 
odmowy wjazdu jest fakt, iż cudzoziemiec nie ma 
stosownych dokumentów, na przewoźnika nakłada-
na jest sankcja finansowa. W związku z powyższym 
przewoźnik, który przywiózł na terytorium państwa 

strony cudzoziemca, któremu odmówiono prawa 
wjazdu na to terytorium, powinien być zobowiązany 
do zabrania takiego cudzoziemca do kraju, który 
wydał mu dokument podróży, lub do innego pań-
stwa, które go przyjmie. Jeżeli zaś przewoźnik przy-
wiózł cudzoziemca niedysponującego wymaganym 
dokumentem podróży, to zostaje na niego nałożona 
kara finansowa24. Dyrektywa 2001/51/WE precyzu-
je ponadto zasady odpowiedzialności przewoźnika 
określone w art. 26 Konwencji Wykonawczej Schen-
gen. Zgodnie z jej postanowieniami zobowiązanie do 
odwiezienia cudzoziemca ma obejmować także sytu-
acje, w których odmowa wjazdu następuje wobec 
cudzoziemca przejeżdżającego tranzytem, a prze-
woźnik, który miał go zabrać do kraju pochodzenia, 
odmawia przyjęcia go na pokład bądź organy kraju 
przeznaczenia odmówiły cudzoziemcowi zezwolenia 
na wjazd i odesłały go do państwa członkowskiego 
UE, przez którego terytorium podróżował tranzytem. 
Jeżeli przewoźnik nie ma możliwości odwiezienia 
cudzoziemca, to jego obowiązkiem jest znalezienie 
innego środka transportu i poniesienie kosztów tego 
transportu, a jeżeli nie byłoby to możliwe – ponie-
sienie kosztów związanych z pobytem i powrotem 
takiego cudzoziemca.
Rozwinięcie dorobku prawnego Schengen w zakre-
sie zwalczania nielegalnej migracji stanowią także 
przyjęte w dniu 28 listopada 2002 r. następujące 
akty prawne:

 dyrektywa Rady 2002/90/ WE definiująca 
ułatwienie nielegalnego wjazdu, przejazdu 
i pobytu25,

 decyzja ramowa Rady 2002/946/ WSiSW 
w sprawie rozszerzenia ram prawno-karnych 

23 DzU WE L 187 z dnia 10 lipca 2001 r.
24 Uregulowanie to dotyczy przewoźników morskich, powietrznych i lądowych, wykonujących regularne przewozy autobusem, za 

wyjątkiem ruchu przygranicznego.
25 DzU WE L 328 z dnia 5 grudnia 2002 r.
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w celu zapobiegania ułatwieniu nielegalnego 
wjazdu, przejazdu i pobytu26. 

Polityka azylowa

Konwencja Wykonawcza Schengen określiła kry-
teria ustalania właściwości państw-stron podczas 
rozpatrywania wniosków o azyl. Następnie 1 wrze-
śnia 1997 r. weszła w życie Konwencja ustalająca 
państwo odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku 
o azyl złożonego w jednym z państw członkow-
skich WE z dnia 15 czerwca 1990 r. (Konwencja 
Dublińska)27, która zastąpiła odpowiednie postano-
wienia Konwencji Wykonawczej Schengen.
Konwencja Dublińska wprowadziła zasadę, że każdy 
wniosek azylowy jest rozpatrywany tylko w jednym 
kraju WE, określonym według ustalonej hierarchii 
kryteriów. Według tych kryteriów, z pewnymi wyjąt-
kami, w pierwszej kolejności właściwe do rozpa-
trzenia wniosku o azyl jest państwo, które nadało 
status uchodźcy członkowi rodziny aplikanta, 
a następnie: państwo, które wydało zezwolenie 
na pobyt lub wizę, państwo, przez którego granicę 
wnioskodawca nielegalnie wjechał na terytorium 
Wspólnoty, państwo, które było zobowiązane do 
przeprowadzenia kontroli wjazdowej, wreszcie pań-
stwo, w którym złożono wniosek.
Na potrzeby konwencji przyjęto następnie roz-
porządzenie o utworzeniu bazy danych Eurodac 
(tj. Europejskiego Zautomatyzowanego Systemu 
Identyfikacji Odcisków Palców)28, uzupełnione 
rozporządzeniem wykonawczym. Na mocy rozpo-
rządzenia w sprawie Eurodac państwa członkowskie 

zostały zobowiązane do pobierania odcisków pal-
ców każdemu obywatelowi kraju trzeciego powyżej 
14. roku życia, który złożył wniosek o azyl lub został 
zatrzymany w związku z nielegalnym przekroczeniem 
granicy. Porównanie ich z danymi przechowywanymi 
w bazie Eurodac pomaga w określeniu, które pań-
stwo jest właściwe do rozpatrzenia wniosku o azyl 
zgodnie z ustalonymi kryteriami i czy dana osoba nie 
stara się ponownie o uzyskanie azylu.
Konwencję Dublińską, która była umową między-
narodową, a nie częścią acquis communautaire 
(wspólnotowego dorobku prawnego) zastąpiono 
rozporządzeniem Rady (WE) 343/2003 z dnia 
18 lutego 2003 r. dotyczącym ustanowienia 
kry teriów i mechanizmów określania państwa 
członkowskiego, które jest odpowiedzialne za 
rozpatrywanie wniosku o azyl złożonego w jednym 
z państw członkowskich przez obywatela kraju 
trzeciego (rozporządzenie Dublin II)29. Na gruncie 
rozporządzenia Dublin II wniosek o azyl oznacza 

26 DzU WE L 328 z dnia 5 grudnia 2002 r.
27 Konwencja weszła w życie 1 września 1997 r. w stosunku do 11 państw członkowskich, które były jej sygnatariuszami w czerwcu 

1990 r. (Belgia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy), oraz 
Danii, która ratyfikowała konwencję w czerwcu 1991 r. 1 października 1997 r. Konwencja weszła w życie wobec Austrii i Szwecji, a w 
styczniu 1998 r. – Finlandii.

28 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac na potrzeby porów-
nywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej (DzU WE L 316 z dnia 15 grudnia 2000 r).

29 DzU UE L 50 z dnia 25 lutego 2003 r.
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wniosek sporządzony przez obywatela kraju trze-
ciego, który jest równoznaczny z żądaniem udziele-
nia przez państwo członkowskie międzynarodowej 
ochrony na podstawie Konwencji Genewskiej. Każdy 
wniosek o udzielenie międzynarodowej ochrony jest 
uważany za wniosek o azyl, chyba że obywatel kraju 
trzeciego w sposób wyraźny domaga się innego 
rodzaju ochrony, której można żądać w ramach 
odrębnej procedury. Podobnie jak Konwencja 
Dublińska, rozporządzenie Dublin II opiera się na 
zasadzie, że wniosek o azyl jest rozpatrywany tylko 
przez jedno państwo członkowskie. Jego właści-
wość jest określana zgodnie z przewidzianymi 
kryteriami. Kryteria te są co do zasady zbieżne 
z kryteriami przyjętymi w konwencji. Ponadto 
państwo członkowskie może rozpatrzyć wniosek 
o azyl złożony w tym państwie przez obywatela 
kraju trzeciego, nawet jeśli obowiązek rozpatrzenia 
danego wniosku azylowego nie wynika z kryteriów 
ujętych w rozporządzeniu Dublin II. Państwo, które 
podejmuje taki krok, staje się państwem odpowie-
dzialnym w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
i przyjmuje na siebie obowiązki związane z tą odpo-
wiedzialnością.

4. Współpraca policyjna

Podstawowe znaczenie dla współpracy policyj-
nej w ramach Schengen mają art. od 39 do 47 
Konwencji Wykonawczej Schengen, ujęte w części 
„Policja i bezpieczeństwo” w rozdziale „Współpraca 
policyjna”. 
Art. 39 wyznaczył ogólne ramy współpracy między 
właściwymi organami państw Schengen. Określono 
w nich, że służby policyjne, działając w poszano-
waniu prawa wewnętrznego i w granicach przyzna-
nych im kompetencji, będą udzielać sobie pomocy 
w zakresie zapobiegania czynom karalnym i zwal-

czania tych czynów. Pomoc ta jest jednak ograni-
czona, gdyż nie może być realizowana, jeśli jest 
to zastrzeżone dla właściwości organów wymiaru 
sprawiedliwości oraz jeśli udzielenie pomocy wiąże 
się z użyciem środków przymusu bezpośredniego 
przez organy strony wezwanej.
Zasady ogólne określają ponadto, iż procesowe 
wykorzystanie informacji przekazanych w ramach 
współpracy policyjnej może nastąpić jedynie 
w celach dowodowych i za zgodą strony przekazu-
jącej takie informacje. Wnioski o pomoc w ramach 
międzynarodowej współpracy policyjnej mogą 
być wymieniane jedynie przez wskazane przez 
kraje centralne organy administracji państwowej. 
Jednak w sytuacjach nagłych wnioski takie mogą 
być wymieniane przez konkretne organy policyjne. 
W takim wypadku konwencja nakłada obowiązek 
poinformowania – w możliwie najkrótszym czasie 
– organów centralnych o przekazaniu takiego 
wniosku i udzielonej w jego ramach pomocy. Na 
obszarach przygranicznych współpraca policyjna 
może być regulowana w ramach odrębnych, 
szczegółowych porozumień między właściwymi 
centralnymi organami administracji publicznej 
(najczęściej ministerstwami) państw Schengen. 
Równocześnie przewiduje się możliwość zawie-
rania innych umów o współpracy policyjnej przez 
państwa, ale warunkiem koniecznym jest istnienie 
wspólnej granicy lądowej. W przypadku zawarcia 
takich umów (o charakterze wykonawczym), strony 
są zobowiązane poinformować pozostałych partne-
rów Schengen o podjętych działaniach.
Ważne i tak naprawdę przełomowe postanowie-
nia dotyczące współpracy policyjnej znalazły 
się w dwóch kolejnych ar tykułach Konwencji 
Wykonawczej Schengen. Były one istotne dlatego, 
że wprowadziły po raz pierwszy na gruncie euro-
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pejskim sformalizowane zasady działania organów 
policyjnych jednego państwa na terytorium innego 
państwa. 

Obserwacja transgraniczna
Tak zwana obserwacja transgraniczna została ure-
gulowana w artykule 40 Konwencji Wykonawczej 
Schengen. W jej ramach funkcjonariusze wła-
ściwych organów policyjnych jednego państwa, 
prowadzący na swoim tery torium obserwację 
osoby w ramach postępowania sądowego, są 
uprawnieni – na podstawie złożonego wcześniej 
wniosku i uzyskanego zezwolenia – do kontynu-
owania przedmiotowej obserwacji na terytorium 
innego państwa Schengen. Oprócz szczególnych 
warunków, którymi państwo wyrażające zgodę na 
obserwację może obwarować wydane zezwolenie, 
obserwację transgraniczną można prowadzić jedy-
nie wobec osoby podejrzanej o popełnienie czynu 
bezprawnego, mogącego stanowić podstawę do 
ekstradycji. Wnioski i zezwolenia mogą być – co do 
zasady – przekazywane jedynie pomiędzy wyzna-
czonymi właściwymi organami poszczególnych 
państw Schengen. 
Ogólne warunki prowadzenia obserwacji, określone 
w Konwencji Wykonawczej Schengen, to:

 funkcjonariusze organów państwa pro-
wadzącego obserwację są zobowiązani 
do poszanowania przepisów Konwencji 
Wykonawczej Schengen, prawa wewnętrz-
nego państwa, na którego terytorium pro-
wadzą obserwację, oraz poleceń wydanych 
przez właściwe miejscowo organy państwa, 
na którego terytorium trwa obserwacja,

 funkcjonariusze prowadzący obserwację są 
zobowiązani do posiadania zezwolenia na 
obserwację, wyjątkiem są sytuacje okre-
ślane jako nagłe,

 funkcjonariusze prowadzący obserwację są 
zobowiązani do posiadania dokumentów 
poświadczających ich urzędowe uprawnienia,

 funkcjonariusze mogą mieć broń służbową, 
chyba że państwo, na którego terytorium pro-
wadzona jest obserwacja, wyraźnie wyrazi 
sprzeciw wobec posiadania broni w wydanym 
zezwoleniu,

 broń – w przypadku jej posiadania – może 
zostać użyta tylko w sytuacji obrony koniecz-
nej,

 funkcjonariusze organów państwa prowadzą-
cego obserwację nie są uprawnieni do wejścia 
do mieszkań oraz do miejsc ogólnie niedostęp-
nych dla ludności,

 funkcjonariusze prowadzący obserwację nie 
mają uprawnień do zatrzymania lub aresztowa-
nia osoby, wobec której prowadzą obserwację,

 z każdej prowadzonej obserwacji należy zło-
żyć odpowiedni raport organom państwa, na 
którego terytorium obserwacja była prowadzo-
na; równocześnie państwo to może wystąpić 
o osobiste stawienie się funkcjonariuszy w celu 
złożenia odpowiednich wyjaśnień,
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 właściwe organy państwa, z których pocho-
dzą funkcjonariusze prowadzący obserwację, 
udzielają odpowiedniej pomocy w śledztwie 
prowadzonym po obserwacji lub postępowaniu 
sądowym prowadzonym przez organy państwa, 
na którego terytorium obserwacja była prowa-
dzona.

Państwa Schengen mogą przyjąć – na szczeblu 
dwustronnym – dodatkowe postanowienia w zakre-
sie stosowania obserwacji transgranicznej. Tym 
samym przepisy Konwencji Wykonawczej Schengen 
mają jedynie charakter ramowy, pozostawiając 
państwom swobodne uznanie ich praktycznego 
doprecyzowania.
Poza tak zwaną obserwacją „ogólną” przewidziano 
możliwość obserwacji transgranicznej w nagłych 
przypadkach, kiedy wcześniejsze złożenie wniosku 
i uzyskanie zezwolenia nie było możliwe. W takim 
wypadku funkcjonariusze są w drodze wyjątku 
uprawnieni do kontynuowania obserwacji (prze-
kroczenia granicy i wjazdu bez uprzedzenia na tery-
torium innego państwa). Jednak jeszcze w trakcie 
prowadzonej obserwacji należy poinformować wła-
ściwe organy państwa o prowadzeniu obserwacji, 
a także bezzwłocznie złożyć konieczny wniosek 
wraz z uzasadnieniem przekroczenia granicy bez 
uzyskania wcześniejszego zezwolenia.
Obserwacja transgraniczna w nagłych wypad-
kach jest ograniczona do osób podejrzanych 
o następujące czyny karalne: zabójstwo umyślne 
i nieumyślne, zgwałcenie, umyślne podpalenie, 
fałszowanie pieniędzy, kradzież i paserstwo kwa-
lifikowane, wymuszenie, porwanie i uprowadzenie 
zakładników, handel ludźmi, przemyt środków 
odurzających i substancji psychotropowych, naru-
szenie przepisów w zakresie broni i materiałów 
wybuchowych, zniszczenie z użyciem materiałów 

wybuchowych oraz przemytu materiałów tok-
sycznych i radioaktywnych. „Nagła” obserwacja 
transgraniczna powinna zostać przerwana, gdy 
zażąda tego państwo, na którego terytorium jest 
ona prowadzona, jeśli informacja o przekroczeniu 
granicy lub wniosek o wydanie zezwolenia zostaną 
uznane za nieuzasadnione lub też jeśli zezwolenie 
takie nie zostanie uzyskane w ciągu pięciu godzin 
od momentu przekroczenia granicy.

Pościg transgraniczny

W artykule 41 Konwencji Wykonawczej Schengen 
wprowadzono pojęcie pościgu transgranicznego. Na 
podstawie tego artykułu funkcjonariusze organów 
jednego państwa są uprawnieni do kontynuowania 
pościgu na terytorium drugiego państwa w celu 
ujęcia sprawcy przestępstw określonych w arty-
kule przedmiotowym lub osoby współdziałającej 
w popełnieniu takich przestępstw albo kontynu-
owania pościgu za osobą ściganą, tymczasowo 
aresztowaną lub skazaną na karę pozbawienia wol-
ności, której udało się zbiec z miejsca zatrzymania 
bądź osadzenia. Kontynuować pościg można także 
bez uzyskanego wcześniej zezwolenia, jeśli organy 
państwa, na którego terytorium pościg jest prowa-
dzony, nie mogły zostać uprzednio powiadomione 
o wjeździe lub nie mogły się udać na miejsce pro-
wadzenia pościgu. Jednak funkcjonariusze organów 
państwa prowadzącego pościg są zobowiązani do 
poinformowania o tym fakcie organów państwa, 
na którego terytorium prowadzony jest pościg, 
najpóźniej w chwili przekroczenia granicy. Pościg 
powinien zostać zatrzymany w każdym momencie, 
jeżeli zażąda tego państwo, na którego terytorium 
prowadzony jest pościg. Natomiast funkcjonariu-
sze organów państwa prowadzącego pościg mają 
prawo wystąpić do właściwych miejscowo organów 
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państwa, na którego terytorium prowadzony jest 
pościg, o dokonanie zatrzymania ściganej osoby 
w celu ustalenia tożsamości lub aresztowania.
W odróżnieniu od obserwacji transgranicznej pań-
stwa mają przyznany pewien margines wobec 
kształtowania zakresu i szczegółów przeprowa-
dzania pościgu transgranicznego między nimi. 
Sama Konwencja Wykonawcza Schengen stanowi, 
że z chwilą jej podpisania każde państwo jest zobo-
wiązane do sporządzenia deklaracji określającej 
warunki wykonywania i prowadzenia pościgu na 
swoim terytorium dla każdego państwa, z którym 
ma wspólną granicę. Taka deklaracja może zostać 
w dowolnym momencie wymieniona na nową. Spo-
rządzenie deklaracji nie może mieć charakteru jed-
nostronnego, lecz musi być skonsultowane z każ-
dym państwem (chodzi o potrzebę ujednolicenia 
stosowanych procedur i praktyk tak, aby instrument 
pościgu był jak najbardziej skuteczny). 
Ogólne warunki stosowania pościgu transgranicz-
nego są następujące:

 funkcjonariusze organów państwa prowadzą-
cego pościg są zobowiązani do przestrzegania 
przepisów Konwencji Wykonawczej Schengen, 
prawa wewnętrznego państwa-strony, na któ-
rego terytorium prowadzą pościg, oraz poleceń 
wydanych przez właściwe miejscowo organy 
tego państwa, 

 pościg prowadzony jest wyłącznie przez gra-
nice lądowe,

 funkcjonariusze organów państwa prowadzą-
cego obserwację nie są uprawnieni do wejścia 
do mieszkań i do miejsc ogólnie niedostępnych 
dla ludności,

 funkcjonariusze muszą mieć odpowiednie 
urzędowe dokumenty do identyfikacji, nosić 
mundur lub inne znaki identyfikacyjne i mieć 

odpowiednio oznakowany pojazd (zabronione 
jest prowadzenie pościgu w pojeździe nieozna-
kowanym i w cywilnym ubraniu),

 osoba zatrzymana, w celu doprowadzenia jej do 
właściwych miejscowo organów, może zostać 
poddana rewizji przez funkcjonariuszy orga-
nów państwa prowadzącego pościg, można 
zastosować wobec niej kajdanki oraz można 
dokonać zajęcia przedmiotów będących w jej 
posiadaniu,

 na funkcjonariuszach organów państwa pro-
wadzącego pościg ciąży obowiązek złożenia 
raportu po każdej przeprowadzonej operacji; 
ponadto muszą oni pozostać do dyspozycji 
właściwych miejscowo organów do czasu 
wyjaśnienia wszelkich okoliczności, nawet jeśli 
nie doszło do zatrzymania osoby ściganej,

 na funkcjonariuszach organów państwa pro-
wadzącego pościg ciąży również obowiązek 
udzielenia pomocy właściwym organom 
państwa, na którego terytorium prowadzony 
był pościg, w prowadzonym po zatrzymaniu 
śledztwie lub postępowaniu sądowym.

Państwa mogą przyjąć bardziej szczegółowe regu-
lacje dotyczące pościgu transgranicznego w umo-
wach dwustronnych, podobnie jak to się dzieje 
w przypadku obserwacji transgranicznej.
Konwencja Wykonawcza Schengen przyznaje 
funkcjonariuszom organów państw realizujących 
postanowienia dotyczące pościgu transgranicz-
nego i obserwacji transgranicznej status tożsamy 
ze statusem funkcjonariuszy organów państwa, na 
którego terytorium uprawnienia są realizowane. 
Podlegają oni zatem takiej samej ochronie oraz 
ponoszą taką samą odpowiedzialność za popeł-
nione przestępstwa lub wykroczenia. Państwo 
ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
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przez funkcjonariuszy jej organów realizujących 
swoje uprawnienia na terytorium drugiego państwa. 
Odpowiedzialność odszkodowawcza jest ponoszona 
na takich samych zasadach, jak w stosunku do wła-
snych funkcjonariuszy. Konwencja Wykonawcza 
Schengen przewiduje także ustanowienie przez 
państwa ułatwień technicznych w celu przekazy-
wania informacji i zapewnienia wzajemnej łączności 
w sprawach obserwacji i pościgu transgranicznego. 
Państwa, jeśli jest to uzasadnione, mogą delego-
wać oficerów łącznikowych do właściwych organów 
drugiego państwa. Wreszcie konwencja umożliwia 
państwom przekazywanie informacji służących 
zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw lub naru-
szeń porządku publicznego, o ile nie zabraniają 
tego przepisy wewnętrzne.
Współpraca policyjna w ramach współpracy Schen-
gen została uzupełniona i uszczegółowiona w opar-
ciu o akty wykonawcze wydane na podstawie kon-
wencji (poza przepisami Konwencji Wykonawczej 
Schengen). Akty prawne wydane przez Komitet 
Wykonawczy Schengen – czyli organ wykonawczy 
ustanowiony na podstawie konwencji – to prak-
tyczny dorobek wypracowany w ramach współ-
pracy międzyrządowej. Najważniejsze z nich są 
decyzje:

 z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie Pod-
ręcznika Schengen w sprawie współpracy 
policyjnej w obszarze porządku publiczne-
go i bezpieczeństwa30,

 z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie trans-
granicznej współpracy policyjnej w obsza-
rze prewencji kryminalnej i wykrywania 
(przestępstw)31,

 z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie „Podręcz-
nika transgranicznej współpracy policyjnej”32,

 z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie oficerów 
łącznikowych33,

 z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie zwiększe-
nia efektywności współpracy policyjnej w prze-
ciwdziałaniu czynom przestępczym oraz ich 
wykrywania34.

5. Współpraca sądowa 
w sprawach karnych

Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen 
stanowiła prawdziwy przełom, od którego należy 
liczyć fazę dynamicznego rozwoju współpracy 
w sprawach karnych między państwami członkow-
skimi UE. Uwzględniła ona okoliczność łatwiej-
szego przemieszczania się przestępców oraz fakt, 
że obywatele przekraczający bez kontroli granice 
wewnętrzne obszaru Schengen będą popełniać 
przestępstwa poza własnym krajem i jego syste-
mem wymiaru sprawiedliwości. Koniecznym więc 
stało się wprowadzenie rozwiązań ułatwiających 

30 Dok. SCH/Com-ex (97) 6 rev 2.
31 Dok. SCH/Com-ex (98) 51 rev 3.
32 Dok. SCH/Com-ex (98) 52.
33 Dok. SCH/Com-ex (99) 7 rev 2.
34 Dok. SCH/Com-ex (99) 18.
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ściganie i osądzanie takich osób. Najważniejsze 
z tych rozwiązań to wzajemna pomoc prawna oraz 
postanowienia dotyczące ekstradycji i europejskie-
go nakazu aresztowania.

Pomoc prawna

W Konwencji Wykonawczej Schengen w art. 49 
wprowadzono przepisy dotyczące wzajemnej 
pomocy prawnej i określono, w jakich typach postę-
powań – oprócz postępowań karnych – pomoc 
wzajemna ma zostać udzielana. Oprócz objęcia 
pomocą prawną postępowań cywilnych związa-
nych z postępowaniem karnym (to jest tak zwanego 
powództwa adhezyjnego) i o odszkodowanie za nie-
słuszne oskarżenie lub skazanie oraz niektórych 
aspektów postępowań dotyczących wykonania 
kary wprowadzono obowiązek udzielania pomocy 
prawnej w postępowaniach prowadzonych przez 
organy administracyjne w odniesieniu do czynów 
karalnych, stanowiących naruszenie reguł prawa, 
jeśli orzeczenie, które w nich zapadło, może zostać 
zaskarżone do sądu właściwego w sprawach kar-
nych. Ponadto Konwencja Wykonawcza Schengen 
nakazała udzielać pomocy prawnej w postępowa-
niach. Ta zasada pojawia się do dnia dzisiejszego 
w unijnych instrumentach prawnych. 

Ekstradycja i europejski nakaz aresztowania

Konwencja Wykonawcza Schengen zawierała 
regulacje dotyczące ekstradycji. Między innymi 
rozszerzyła ona zakres przestępstw ekstradycyj-
nych na przestępstwa podatkowe, ustaliła zasadę 
bezpośredniego porozumiewania się centralnych 
organów administracji państwowej (ministerstw 
sprawiedliwości) i wprowadziła możliwość eks-
tradycji osoby wyrażającej zgodę na wydanie bez 

„formalnego postępowania ekstradycyjnego”, czyli 
na ekstradycję uproszczoną. Za najistotniejsze 
jednak – z praktycznego punktu widzenia wyko-
nywania ekstradycji – należy uznać włączenie 
w strukturę postępowania ekstradycyjnego Systemu 
Informacyjnego Schengen (SIS) dzięki zrównaniu 
wpisu dotyczącego ekstradycji z wnioskiem o tym-
czasowe aresztowanie. SIS stał się stałym elemen-
tem procedur wydania, umożliwiającym skuteczne 
zatrzymywanie osób poszukiwanych. 
Prawdziwy przełom w dziedzinie wydawania osób 
poszukiwanych w celu przeprowadzenia postę-
powania karnego lub dla odbycia kary przyniosła 
decyzja ramowa Rady nr 2002/584/WSiSW z dnia 
13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego 
nakazu aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi35. Stanowi ona 
pierwszy instrument unijny wprowadzający zasadę 
wzajemnego uznawania orzeczeń. Decyzja ramowa 
znosi stosowanie ekstradycji w stosunkach mię-
dzy państwami członkowskimi Unii i w jej miej-
sce wprowadza wzajemne uznawanie orzeczeń 
o tymczasowym aresztowaniu. Podstawą wydania 
europejskiego nakazu aresztowania jest krajowe 
orzeczenie o pozbawieniu wolności: czy wydane 
w fazie postępowania przygotowawczego albo 
rozpoznawczego, czy też będące skutkiem skaza-
nia. Zasadniczą zmianą którą przyniosła decyzja 
ramowa, była okoliczność, iż w sposób wiążący 
zniesiono możliwość uchylenia się od wydawania 
własnych obywateli w celu przeprowadzenia postę-
powania karnego, co jest zasadniczym elementem 
odmiennym w stosunku do ekstradycji. 
Przekazywanie nakazów aresztowania następuje 
w zasadzie bezpośrednio między właściwymi orga-
nami wymiaru sprawiedliwości państw członkow-

35 DzU WE L 190 z dnia 18 lipca 2002 r.
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skich. Ważnym i bezprecedensowym rozwiązaniem 
jest ograniczenie odmowy współpracy w zakresie 
europejskiego nakazu aresztowania ze względu na 
brak podwójnej karalności.
Sąd państwa decydującego o wykonaniu euro-
pejskiego nakazu aresztowania wydanego przez 
organ sadowy innego państwa ma prawo w pew-
nych przypadkach odmówić wykonania takiego 
nakazu. Decyzja ramowa uznaje trzy obligatoryjne 
przesłanki odmowy wykonania nakazu:

 zastosowanie amnestii w państwie wykonania,
 działanie zasady ne bis in idem,
 niespełnienie wymogu dotyczącego wiekowej 

granicy ponoszenia odpowiedzialności kar-
nej.

Fakultatywnymi przesłankami odmowy wykonania 
europejskiego nakazu aresztowania są:

 brak podwójnej karalności czynu,
 oskarżenie osoby poszukiwanej w państwie 

wykonania nakazu,
 podjęcie decyzji, uniemożliwiającej dalsze 

prowadzenie postępowania wobec tej osoby,
 skazanie w państwie trzecim za czyn, z którego 

powodu nakaz wydano,

 przedawnienie ścigania według państwa 
wykonania nakazu, jeśli nakaz wydano w celu 
wykonania kary pozbawienia wolności wobec 
obywatela państwa wykonania,

 jeśli czyny, do k tórych nakaz się odnosi, 
popełniono na terytorium państwa wykona-
nia lub popełniono poza terytorium państwa 
wdania nakazu, a prawo państwa wykonania 
nie zezwala na ściganie analogicznych czynów 
popełnionych poza jego terytorium.

Zasada ne bis in idem

Zasada ne bis in idem jest prekursorem zasady 
wzajemnego uznawania orzeczeń. W ar t . 54 
Konwencji Wykonawczej Schengen wprowadzono 
podstawę stosowania zasady ne bis in idem w sto-
sunkach między państwami Schengen. Istotą tego 
przepisu jest zakaz ścigania i karania, jeżeli sprawa 
karna dotycząca tych samych faktów wobec danej 
osoby została ostatecznie rozstrzygnięta w innym 
państwie Schengen. Zastosowanie tej zasady 
w relacjach międzynarodowych, zwłaszcza jeśli 
dotyczy ona nie tylko wyroków skazujących, ale 
i uniewinniających, stanowi przejaw wzajemnego 

zaufania między wymiarami sprawiedliwości 
różnych państw, które to zaufanie leży także 
u podstaw wzajemnego uznawania i wykony-
wania orzeczeń. Art. 54 konwencji przewiduje 
stosowanie zasady ne bis in idem w wypad-
ku „ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy”, 
a zatem dotyczy i skazań, i uniewinnień, 
a także innych możliwych w krajowych syste-
mach prawa karnego rozstrzygnięć. Przy czym 
w wypadku orzeczeń skazujących, w których 
wymierzono karę, warunkiem działania zasady 
jest jej wykonanie, wykonywanie lub prawna 
niemożność wykonania kary. 
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Konwencja Wykonawcza Schengen zawiera także 
szereg wyjątków od stosowania zasady ne bis in 
idem, dotyczących m.in. miejsca popełnienia czynu, 
szczególnej osoby sprawcy (np. własny funkcjona-
riusz publiczny) oraz bezpieczeństwa narodowego 
i innych równie ważnych okoliczności. 

6. System Informacyjny 
Schengen

System Informacyjny Schengen ustanowiono na 
podstawie przepisów Tytułu IV Konwencji Wyko-
nawczej Schengen. Wraz z jego rozszerzoną wersją, 
SIS 1+, stanowi obecnie zasadniczy instrument sto-
sowania postanowień dorobku prawnego Schen-
gen. Uruchomiono go w 1995 r., zgodnie z Kon-
wencją Wykonawczą Schengen, jako narzędzie słu-
żące zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego 
i porządku publicznego w wyniku zniesienia kon-
troli na granicach wewnętrznych w krajach grupy 
Schengen. 
SIS to narzędzie, które umożliwia za pomocą zauto-
matyzowanej procedury wyszukiwania, dostęp do 
danych osób i przedmiotów w celu przeprowadzenia 
kontroli granicznej, policyjnej i celnej oraz zwią-
zanych z kontrolą przepływu osób. SIS to baza 
danych, której celem jest zapewnienie utrzymania 
porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym 
bezpieczeństwa państwa, na terytorium Schengen, 
a także stosowanie postanowień Schengen odno-
szących się do przepływu osób na tym terytorium, 
z wykorzystaniem informacji przekazywanych za 
pośrednictwem tej bazy. SIS składa się z osobnych 
krajowych podsystemów (N.SIS) w każdym z państw 
Schengen oraz jednostki centralnej (C.SIS) znajdu-
jącej się w Strasburgu we Francji. 
System pozwala na weryfikację osób podczas kon-

troli granicznej, w trakcie przekraczania granicy 
zewnętrznej, w trakcie kontroli policyjnej i celnej 
przeprowadzanej wewnątrz kraju oraz weryfikację 
wniosków wizowych przez urzędy konsularne za 
granicą, zapewniając dostęp do danych dotyczą-
cych osób, pojazdów i przedmiotów przy wykorzy-
staniu zautomatyzowanej procedury konsultacji. 
SIS jest przeznaczony dla organów państw człon-
kowskich odpowiedzialnych za:
- kontrole graniczne, 
- przeprowadzanie i koordynację innych kontroli 

policyjnych i celnych wewnątrz kraju,
- wydawanie wiz , wydawanie pozwoleń na 

pobyt i inne kwestie administracyjne związane 
z cudzoziemcami.

Korzystanie z danych SIS odbywa się na zasadzie 
„trafień”36, uzyskiwanych po zadaniu pytania w sys-
temie. „Trafienie” to pozytywna odpowiedź (wynik) 
w jednym kraju Schengen na wpis wprowadzony 
przez inny kraj Schengen. 
W trakcie przeprowadzania kontroli funkcjonariusze 
mogą uzyskać informacje o tym: 
- czy dana osoba jest zarejestrowana w systemie, 
- skąd pochodzą informacje na jej temat, 
- jakie działanie należy zastosować w stosunku 

do tej osoby.
System zawiera informacje odnoszące się do: 
- osób (np. poszukiwanych, zaginionych lub pod-

legających niejawnemu nadzorowi), 
- przedmiotów (skradzionych pojazdów, broni, 

gotówki, dokumentów tożsamości i dokumen-
tów in blanco). 

W zależności od przypadku mogą być wobec nich 
zastosowane takie środki, jak: 
- areszt w celu ekstradycji (wykonania europej-

skiego nakazu aresztowania), 

36 Ang. hit / no hit.
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- odmowa wjazdu w stosunku do osób, które 
nie mają prawa do wjazdu na teren Schengen 
z powodu zagrożenia dla porządku publicznego 
i bezpieczeństwa wewnętrznego, 

- zatrzymanie osób zaginionych, nieletnich oraz 
podlegających nakazowi sądowemu, 

- zatrzymanie osób, świadków i podejrzanych, 
w celu złożenia wyjaśnień w procesie sądo-
wym, 

- prowadzenie nadzoru niejawnego, 
- przechwycenie zaginionych lub skradzionych 

pojazdów samochodowych, broni, dokumentów 
i banknotów. 

Należy pamiętać, że dane zawarte w systemie pod-
legają ochronie, przy czym to kraje Schengen same 
definiują w specjalnej liście notyfikowanej Radzie 
UE, jakie instytucje będą uczestniczyć w wymianie 
informacji.

Elementy systemu
Obecnie eksploatowany SIS w wersji SIS 1+ składa 
się z systemów krajowych, zwanych krajowymi 
komponentami SIS (N.SIS), zlokalizowanych w każ-
dym państwie członkowskim, oraz Centralnego 
Komponentu SIS (C.SIS). 
Zgodnie z art. 92 Konwencji Wykonawczej Schen-
gen za utworzenie i utrzymywanie krajowych 
komponentów SIS, w tym zapewnienie spójności 
danych w stosunku do informacji przechowywanych 
w innych krajowych komponentach SIS, odpowia-
dają państwa uczestniczące w systemie, wykorzy-
stując wsparcie techniczne realizowane przez jed-
nostkę centralną, czyli C.SIS. 
C.SIS to jednostka centralna znajdująca się w Stras-
burgu, która obejmuje centralny zbiór danych i sta- 
nowi jednostkę koordynacyjną, zapewniającą spra- 
wną wymianę i aktualizację danych przekazy-

Uproszczony schemat wymiany danych w Systemie Informacyjnym Schengen. 
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wanych przez poszczególne kraje. W jednostce 
centralnej mieszczą się dane, przekazywane z każ-
dego krajowego podsystemu. C.SIS ma za zadanie 
zapewnienie, by dane przekazywane z państw były 
aktualne oraz identyczne w każdym przypadku 
przekazywania danych on-line. Dzięki stosowaniu 
komponentu centralnego C.SIS, który utrzymuje 
zbiór danych i nim zarządza, dane wprowadzanie 
i dostępne przez krajowe N.SIS są uaktualniane 
i identyczne w swej zawartości. 
Dane każdego podsystemu krajowego są dostępne 
dla celów prowadzenia automatycznego wyszuki-
wania na terytorium każdego z państw Schengen. 
Ponieważ krajowe moduły nie są ze sobą bezpo-
średnio połączone, służby poszczególnych państw 
(użytkownicy końcowi) nie mają możliwości wglądu 
w wewnętrzne bazy danych innych państw.
Struktura części krajowej SIS, czyli N.SIS, i odpo-
wiedzialność za jej utworzenie należą do poszcze-
gólnych państw systemu. Dlatego w poszczególnych 
państwach zastosowano różne modele techniczne 
i rozwiązania dotyczące przekazywania danych. 
Przeważnie jednak N.SIS tworzono w oparciu o już 
istniejące sieci i rozwiązania techniczne, z czego 
wyniknęły pewne podobieństwa. Celem N.SIS jest 
zapewnienie elektronicznego przepływu informacji, 
wymaganego postanowieniami KWS, pomiędzy 
systemem centralnym a systemami centralnymi 
użytkowników instytucjonalnych oraz infrastrukturą 
teleinformatyczną Biura SIRENE.
Wraz z powstaniem koncepcji uruchomienia SIS 
konieczna okazała się analiza praktycznych środ-
ków postępowania, tak aby uniknąć wszelkich 
niebezpieczeństw związanych z przekazywaniem 
danych i utworzyć schematy postępowania w zakre-
sie obsługi systemu. Jak wspomniano, założeniem 

SIS jest, że systemy krajowe (narodowe) nie mogą 
wymieniać danych bezpośrednio pomiędzy sobą, 
a tylko poprzez system centralny C.SIS. Jednak 
istota SIS zakłada, że możliwa powinna być również 
wymiana informacji dodatkowych (uzupełniających) 
wymaganych do wdrożenia niektórych przepisów 
konwencji i tym samym poprawnego funkcjono-
wania SIS: w formie dwustronnej albo wielostronnej 
wymiany między państwami. Tak więc w celu speł-
nienia przez każdy krajowy komponent SIS wymo-
gów technicznych, przy jednoczesnym wypełnianiu 
postanowień konwencji, informacje dodatkowe 
wymieniane są przy użyciu systemu SIRENE37. 
System SIRENE jest rozwiązaniem techniczno-
-operacyjnym, pozwalającym na przekazywanie 
i przetwarzanie wszystkich wniosków o informacje 
dodatkowe od władz poszczególnych państw człon-
kowskich. Państwa Schengen wprowadzają swoje 
wpisy właśnie za pośrednictwem SIRENE.
Każde państwo członkowskie ma obowiązek usta-
nowić krajowe biuro SIRENE, pełniące funkcję 
jedynego punktu kontaktowego dla innych partne-
rów, dostępnego przez całą dobę. Dyspozycyjność 
tego biura należy do podstawowych standardów 
współpracy w ramach SIRENE. Inne standardy 
współpracy w ramach SIRENE to: 

 konieczność utworzenia takiej struktury wew-
nętrznej, która umożliwi ciągłość w zakresie 
zarządzania, obecności pracowników czy infra-
struktury technicznej, 

 konieczność wprowadzenia określonych zabez-
pieczeń zarówno systemu, jak i zabezpieczeń 
fizycznych pomieszczeń biura, 

 przesyłanie danych, ich jakość i archiwizacja 
powinny być prowadzone zgodnie ze standar-
dami określonymi wspólnie przez państwa, 

37 SIRENE – to skrót z języka angielskiego Supplementary Information Request at the National Entries.
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 automatyczny przekaz do N.SIS, obejmujący 
kontrolę jakości danych, winien być procesem 
przejrzystym i niewymagającym dodatko-
wych działań ze strony organu dokonującego 
wpisu.

Ogólne zasady organizacji biur SIRENE zawarto 
w podręczniku SIRENE, dokumencie, który jest 
wzorcem i swojego rodzaju instrukcją postępowania 
dla funkcjonariuszy mających dostęp do SIS. 

Końcowi użytkownicy systemu 

O efektywności SIS, a tym samym o jego przydatno-
ści dla państw członkowskich Schengen, świadczy 
jakość jego wykorzystania przez użytkowników koń-
cowych, czyli organy (ich przedstawicieli) uprawnio-
ne do pracy w SIS. W tym zakresie także sformuło-
wano wiele zaleceń i najlepszych praktyk. 
Konwencja Wykonawcza Schengen nie ogranicza 
liczby uprawnionych użytkowników, którzy mogą 

mieć prawo dostępu do sytemu. Pozostawia wyzna-
czenie tych użytkowników (organów) przez pań-
stwa członkowskie przy założeniu, że bezpośredni 
i zastrzeżony dostęp mają wyłącznie krajowe organy 
odpowiedzialne za kontrole graniczne, inne orga-
ny prowadzące kontrole policyjne i celne wewnątrz 
kraju, służby koordynujące te kontrole i służby wła-
ściwe dla wydawania wiz oraz specjalizujące się 
w kwestiach dotyczących cudzoziemców. Należy 
zauważyć że placówki konsularne nie mają dostępu 
on-line do systemu. Uzyskują one dostęp poprzez 
dane zapisywane na przenośnych nośnikach danych 
(odpowiednio często aktualizowanych). 

System Informacyjny Schengen II (SIS II)

Obecnie eksploatowana wersja systemu SIS jest 
technicznie przestarzała. Dlatego rozpoczęto prace 
nad uruchomieniem nowej wersji systemu. Na mocy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2424/2001 i decyzji 

Rady 2001/886/WSiSW z dnia 6 grudnia 
2001 r. w sprawie rozwoju SIS drugiej gene-
racji38, utworzenie tego systemu (węzła cen-
tralnego) powierzono Komisji Europejskiej. 
SIS II ma zastąpić obecnie funkcjonujący sys-
tem. 20 grudnia 2006 r. Parlament Europejski 
i Rada przyjęły rozporządzenie (WE) nr 1987/
2006 w sprawie utworzenia, funkcjonowania 
i użytkowania SIS drugiej generacji (SIS II)39. 
Rozporządzenie to stanowi niezbędną pod-
stawę prawną w kwestiach objętych zakre-
sem stosowania Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską. 
Z kolei podstawą dla stosowania SIS II w spra-
wach objętych Traktatem o Unii Europejskiej 
jest decyzja Rady UE. 

38 DzU UE L 328 z dnia 13 grudnia 2001 r.
39 DzU UE L 381 z dnia 28 grudnia 2006 r.
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Polska, przystępując do UE, nie stała się od razu 
pełnoprawnym uczestnikiem obszaru Schengen. 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 Aktu Akcesyjnego od dnia 
przystąpienia Polska zobowiązana była stosować 
przepisy dorobku Schengen, jednak zgodnie z ust. 2 
tego artykułu części przepisów dorobku Schengen 
nie stosowano do momentu późniejszej decyzji 
Rady UE. Oznacza to, że od 1 maja 2004 r. Polska 
jest państwem członkowskim UE i członkiem 
Schengen. W okresie między członkostwem w UE 
a zniesieniem kontroli na granicach wewnętrznych 
Polska nie stosowała jednak wszystkich przepisów 
dorobku prawnego Schengen40. Dla obywateli RP 
w praktyce oznaczało to konieczność okazywa-
nia dokumentu podróży (paszportu lub dowodu 
osobistego) przy przekraczaniu granicy polsko-
-niemieckiej, polsko-czeskiej, polsko-słowackiej 
i polsko-litewskiej.
Powstaje pytanie, jak uzyskuje się pełne członko-
stwo w Schengen. Otóż, zgodnie z wspomnianymi 
przepisami traktatu akcesyjnego, zniesienie kontroli 
na granicach wewnętrznych w nowych państwach 
członkowskich możliwe było wyłącznie na mocy 
decyzji Rady UE podjętej w tym celu po sprawdze-
niu, zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny 
Schengen, iż w danym nowym państwie człon-
kowskim wdrożono odpowiednie regulacje prawne, 
a zobowiązania wynikające z dorobku Schengen 
są realizowane w stopniu satysfakcjonującym. 
Przed podjęciem odpowiedniej decyzji Rada musi 
uzyskać opinię Parlamentu Europejskiego. Projekt 
odpowiedniej decyzji Rady wraz z rekomendacją 

jej przyjęcia jest – w myśl obowiązujących pro-
cedur – przygotowywany przez Grupę Roboczą 
Rady ds. Ewaluacji Schengen (Scheval). Decyzja 
jest poprzedzona misjami eksperckimi w ewalu-
owanym kraju, które dokonają oceny jakości wdro-
żenia i stosowania dorobku Schengen. Ewaluacja 
składa się z dwóch etapów. Pierwszy to wypełnie-
nie kwestionariusza ewaluacyjnego zawierającego 
zestaw pytań (150–200) ze wszystkich obszarów 
współpracy Schengen. Kraje ustosunkowują się 
do tych pytań pisemnie. Pytania dotyczą stosowa-
nych regulacji prawnych, danych statystycznych, 
informacji o procedurach, programach szkolenio-
wych itp. Drugi etap to wizyty kontrolne ekspertów, 
oceniających stosowanie dorobku Schengen oraz 
dobrych praktyk w terenie, a także zgodność infor-
macji podanych w kwestionariuszu ewaluacyjnym 
z rzeczywistością.
Działania mające na celu wypełnienie przez Pol-
skę kry teriów Schengen realizowane były już 
przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Har-
monogram działań koniecznych dla zapewnienia 
pełnego członkostwa Polski w Schengen zawarto 
w Planie Działania Schengen, Strategii Zintegrowa-
nego Zarządzania Granicą na lata 2003–2005 oraz 
– jeśli chodzi o SIS – w „Programie dla uczestnic-
twa Rzeczypospolitej Polskiej w Realizacji Tytułu IV 
Konwencji Wykonawczej Schengen”41.
Opracowanie Planu Działania Schengen było wyni-
kiem inicjatywy Komisji Europejskiej, która 10 lipca 
2001 r. opublikowała dokument informacyjny pt. 
„Schengen a rozszerzenie” w ramach prowadzo-

IV. INTEGRACJA POLSKI ZE STREFĄ SCHENGEN

40 Część przepisów acquis Schengen obowiązuje Polskę od pierwszego dnia członkostwa.
41 Tzw. MasterPlan SIS II PL. MasterPlan definiuje zadania, których wykonanie jest niezbędne dla pełnego stosowania przez Polskę 

części acquis Schengen dotyczących SIS oraz stanowi program budowy krajowego komponentu SIS.
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nych negocjacji akcesyjnych o członkostwo w UE 
w rozdziale 24 (wymiar sprawiedliwości i sprawy 
wewnętrzne). Dokument ten, niezwykle ważny dla 
krajów kandydujących do członkostwa w UE (także 
Polski), w zasadzie po raz pierwszy od czasu opra-
cowania unijnych stanowisk negocjacyjnych dla czę-
ści z nich bardziej precyzyjnie określił wymagania 
stawiane krajom kandydującym w obszarze szeroko 
rozumianej problematyki Schengen. Postawiło to 
państwa kandydackie przed trudnym i nowatorskim 
zadaniem sprostania działaniom dostosowawczym 
w zakresie Schengen. Zmusiło je także do czynnego 
monitorowania zmian legislacyjnych i instytucjo-
nalnych zachodzących równocześnie w kwestiach 
Schengen na forum Unii. Jednym z zadań postawio-
nych przed przyszłymi państwami członkowskimi 
było „możliwie jak najszybsze wprowadzenie w życie 
Planów Działania Schengen”, które miały być z kolei 
opracowane przez Komisję Europejską po konsulta-
cjach dwustronnych z poszczególnymi kandydatami. 
I tak Plan Działania w zakresie wdrażania dorobku 
prawnego Schengen w Polsce42 (Plan Działania 
Schengen) został przyjęty 15 sierpnia 2001 r. przez 
Komitet Integracji Europejskiej43. Dokument był 
corocznie aktualizowany i spełnił swoją rolę jako 
wyznacznik najważniejszych do realizacji zadań 
w zakresie Schengen – zarówno w okresie poprze-
dzającym akcesję Polski do UE, jak i po wejściu 
naszego kraju do UE. 
Z kolei, mając na uwadze właściwą ochronę przy-
szłej zewnętrznej granicy UE oraz poprawę warun-
ków jej przekraczania, opracowano dokument pt. 
„Strategia zintegrowanego zarządzania granicą” na 

lata 2000–2002, który Rada Ministrów przyjęła 
6 czerwca 2000 r. Z kolei 27 listopada 2003 r. Rada 
Ministrów przyjęła nową wersję strategii na lata 
2003–2005, w której skupiono się na zadaniach 
związanych z przystąpieniem do strefy Schen-
gen oraz dalszym zagospodarowaniem przyszłej 
wewnętrznej i zewnętrznej granicy44. W obu wer-
sjach strategii podjęto próbę systemowego i usys-
tematyzowanego podejścia do problemu zagospo-
darowania przyszłej wewnętrznej i zewnętrznej 
granicy. Zasadniczą różnicę między obydwoma 
dokumentami stanowi określenie zadań, które 
Polska musiała podjąć do akcesji, oraz działań, 
które są i będą podejmowane przez Polskę – pań-
stwo członkowskie UE. Głównym założeniem było 
zagwarantowanie przez Polskę właściwej ochrony 
państw UE przed niepożądanymi osobami i towa-
rami, przy jednoczesnym utrzymywaniu dobrych 
kontaktów z państwami pozostającymi poza UE. 
Przy planowaniu i realizacji zadań związanych z roz-
wojem oraz uszczelnieniem granicy zewnętrznej 
przyjęto, że większość przekraczających tę granicę 
osób i towarów przemieszcza się w sposób legalny, 
zgodny z deklarowanym celem (model Schengen). 
Strategia zawiera opis zadań dla poszczególnych 
instytucji zaangażowanych w proces zarządzania 
granicą, odnosi się do stosunków międzynarodo-
wych, w tym współpracy regionalnej i transgranicz-
nej, a także obejmuje zasady dotyczące planowania 
i przydziału zasobów finansowych przeznaczonych 
na tworzenie infrastruktury granicznej45.
Zidentyfikowane w powyższych dokumentach dzia-
łania stanowiły źródło zwiększonych kosztów, które 

42 Ang. Poland – Schengen Action Plan (SAP).
43 Raport z realizacji Planu Działania, wraz z aktualizacją Planu Działania, był przygotowywany i akceptowany co roku.
44 Ponadto od 2000 r. przyjmowane były roczne plany i trzyletnie programy zagospodarowania granicy państwowej.
45 Wdrażanie postanowień strategii monitorowane było w przyjmowanym przez Radę Ministrów w kolejnych latach dokumencie 

„Realizacja Strategii Zintegrowanego Zarządzania Granicą”.
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są pokrywane nie tylko ze środków budżetu państwa, 
ale również z Funduszu Schengen, gdyż przygotowa-
nie Polski do Schengen było i jest procesem – co 
zrozumiałe – kosztownym. Unia Europejska, uznając 
konieczność dokonania poważnych inwestycji na 
granicach zewnętrznych, utworzyła fundusz, którego 
beneficjentami są nowe kraje unijne: Estonia, Łotwa, 
Litwa, Węgry, Polska, Słowenia i Słowacja, a od 
2007 r. także Bułgaria i Rumunia. Unia Europejska 
przeznaczyła na rzecz Polski łącznie ok. 311,07 
miliona euro. Środki Funduszu Schengen mogły być 
wydatkowane na inwestycje z zakresu rozbudowy 
infrastruktury teleinformatycznej, w szczególno-
ści dostosowania systemów informatycznych do 
sprawnej współpracy z SIS, zakupu wyposażenia 
służb granicznych niezbędnego do prawidłowego 
zabezpieczenia zewnętrznej granicy UE, budowy 
lub rozbudowy wybranych drogowych i kolejowych 
przejść granicznych z Rosją, Białorusią, Ukrainą oraz 
lotniczych przejść granicznych w zakresie dostoso-
wania do wymogów acquis Schengen i rozbudowy 
infrastruktury recepcyjnej służb migracyjnych.
Należy podkreślić, że Fundusz Schengen to nie 
jedyne środki, mające pomóc Polsce w dostosowa-
niu się do dorobku prawnego Schengen. Królestwo 
Norwegii na podstawie umowy z WE utworzyło na 
lata 2004–2009 (do 30 kwietnia 2009 r.) Norweski 
Mechanizm Finansowy. Norwegia zobowiązała 
się przekazać nowym krajom członkowskim Unii 
kwotę 567 milionów euro wypłacaną w rocznych 
transzach (113,4 miliona euro rocznie, w tym 55,56 
miliona dla Polski). Polska w ramach tego funduszu 
otrzyma 49% środków (ok. 277,83 miliona euro). 
Zadania możliwe do realizacji na podstawie udzie-
lonego wsparcia mają dotyczyć wdrażania acquis 
Schengen, wspierania realizacji Planu Działania 
Schengen i wzmacniania sądownictwa.

Polska była dobrze przygotowana do misji ewalu-
acyjnych, trwających od stycznia 2007 r. Przyjęto 
i wdrożono niezbędne regulacje prawne. Uaktual-
niono procedury działania w celu doprowadzenia do 
pełnej zgodności z dorobkiem prawnym Schengen. 
W Polsce odbyły się misje ewaluacyjne w nastę-
pujących obszarach: ochrona danych osobowych, 
współpraca policyjna, granice morskie, granice 
powietrzne, „wiza” (ocena działalności konsula-
tów), granice lądowe oraz SIS. Ewaluację dotyczącą 
SIS zaplanowano na termin późniejszy niż ewaluację 
pozostałych obszarów ze względu na plan budo-
wy SIS. Dopiero po podłączeniu do tego systemu 
można było ocenić jego wydolność i procedury 
korzystania z niego w poszczególnych państwach, 
dlatego wtedy przewidziano misje eksperckie. Prze-
bieg misji w Polsce był pozytywny. 
Co do ustalenia daty pełnego członkostwa Polski 
w Schengen, to należy zauważyć, iż na posiedzeniu 
w dniach 4–5 grudnia 2006 r., Rada UE ds. wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych podjęła 
decyzję o rozpoczęciu prac, mających na celu włą-
czenie nowych państw członkowskich do sytemu 
SIS I, (wobec opóźnień w uruchomieniu systemu 
SIS II) poprzez realizację propozycji portugalskiej: 
SISone4all, co pozwoliło na uniknięcie znaczą-
cych opóźnień w zniesieniu kontroli na granicach 
wewnętrznych. Określono także daty zniesienia kon-
troli na granicach wewnętrznych z państwami, które 
przystąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r. Na mocy 
powyższych ustaleń oraz zgodnie z decyzją Rady 
UE o nadaniu mocy wiążącej przepisom dorobku 
Schengen niewymienionym w załączniku I do trak-
tatu akcesyjnego, zniesienie kontroli na lądowych 
i morskich granicach wewnętrznych nastąpiło na 
przełomie roku 2007 i 2008, natomiast na grani-
cach powietrznych – pod koniec marca 2008 r. 



34

Polska w strefie Schengen 

Podejmując się próby dokonania oceny pozytyw-
nych i ewentualnie negatywnych skutków przystą-
pienia Polski do strefy Schengen, należy widzieć 
to zagadnienie w mniejszym stopniu w katego-
rii korzyści i kosztów, a w większym w kategorii 
szans i zagrożeń. O ile bowiem korzyści są w pew-
nym stopniu konkretności możliwe do opisania, 
o tyle koszty przybierają raczej formę zagrożeń czy 
ryzyka, które może wystąpić, ale nie musi stać się 
faktem.
Pierwszy, najbardziej widoczny, skutek wejścia 
Polski do strefy Schengen to zniesienie kon-
troli na części lądowych zewnętrznych granic 
Rzeczypospolitej (ze Słowacją, z Niemcami, 
Litwą i Czechami). Fakt ten należy widzieć 
co najmniej w dwóch aspektach. W aspekcie 
praktycznym to ogromna zmiana jakościowa 
dla obywateli polskich, ponieważ od tego 
momentu mogą swobodnie wyjeżdżać z tery-
torium Polski i wjeżdżać na nie bez koniecz-
ności poddawania się kontroli granicznej. 
Jeszcze kilkanaście lat temu (w okresie PRL) 
wyjazd obywateli polskich za granicę pociągał 
za sobą obowiązek dopełnienia wielu formal-
ności, a sam fakt przekraczania granicy wiązał 
się ze wzmożonymi działaniami kontrolnymi 
ze strony organów państwa. Jeśli się o tym 
pamięta, to możliwość swobodnego przekra-
czania granicy, którą zapewnia Schengen, 
wydaje się wydarzeniem wręcz epokowym. 
W aspekcie politycznym zniesienie kontroli 
również ma ogromne znaczenie. Nowego sensu 
nabiera tu pojęcie „granica państwowa”, które 
zaczyna tracić wymiar praktyczny (kontrola, 

V. Skutki wejścia Polski do strefy Schengen  
    – próba bilansu

szlabany itd.), a staje się pojęciem abstrakcyjno-
-politycznym (bo przecież granica Polski jako taka 
nie zniknie). W momencie wejścia Polski do strefy 
Schengen jeden z czynników będących składnikiem 
definicji „państwowości” musi być pojmowany ina-
czej. Dobrowolne zniesienie kontroli na granicach to 
wydarzenie bezprecedensowe w ponadtysiącletniej 
historii naszego państwa.
Przystąpienie Polski do Schengen pociąga za sobą 
także innego rodzaju skutki natury politycznej. Znie-
sienie kontroli granicznych oznacza współtworzenie 
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przez Polskę wraz z pozostałymi państwami Schen-
gen wspólnego obszaru wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z jednej strony 
spowoduje to wzrost znaczenia Polski na forum Unii 
i arenie międzynarodowej – jako wiarygodnego i w 
pewnym sensie równoprawnego partnera. Z drugiej 
strony Polska bierze na siebie odpowiedzialność 
(podobnie jak każdy z partnerów Schengen) za 
wspólne bezpieczeństwo na obszarze Schengen, 
czego oczekują szczególnie państwa położone za 
naszą zachodnią granicą. W momencie przystąpie-
nia przestaje istnieć bowiem ostatni punkt kontroli 
na granicy polsko-niemieckiej. Przy tym założeniu 
z pewnością w niedalekiej przyszłości wzrośnie 
zaufanie do Polski zarówno w stosunkach wewnątrz-
unijnych, jak i w polityce międzynarodowej.
Trzeba pamiętać, iż przystąpienie do Schengen 
oznacza konieczność pełnego ujednolicenia poli-
tyki wizowej, co może nie pozostać bez wpływu na 
stosunki z naszymi wschodnimi sąsiadami. W sen-
sie praktycznym znikają krajowe unormowania 
obowiązujące w kwestii wiz i wjazdu do Polski dla 
obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji – w ich miejsce 
wchodzą postanowienia wspólnej polityki wizowej, 
co powoduje choćby wzrost opłaty wizowej. Nie 
należy zapominać, iż od dnia przystąpienia Polski 
do strefy Schengen wiza krótkoterminowa wydana 
przez polski konsulat, to wiza Schengen, a więc wiza 
uprawniająca do podróżowania po całym terytorium 
Schengen, co z kolei należy widzieć jako korzyść 
dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji. W sensie 
politycznym kwestia ta musi zostać potraktowana 
bardzo poważnie, tak by stosunki Polski z Rosją, 
Białorusią i Ukrainą nie uległy pogorszeniu.
Uczestniczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa na 
obszarze Schengen powoduje konieczność zinten-
syfikowania współpracy służb ochrony porządku 

publicznego państw UE (policji, straży granicznej, 
administracji celnej). Wynika to z tego prozaicznego 
powodu, iż skoro otwarto granice, to z tego udo-
godnienia będą korzystali i praworządni obywatele, 
i przestępcy. Dorobek prawny Schengen omówiony 
powyżej stanowi ramy dla rozwoju bliższej współ-
pracy policyjnej państw UE, a uregulowania te mają 
służyć ujednolicaniu obszaru prawnego państw 
członkowskich, aby walkę z przestępczością uczy-
nić skuteczniejszą. Zjawiskiem negatywnym, które 
może towarzyszyć znoszeniu kontroli granicznych, 
jest wzrost zagrożenia ze strony przestępczości 
transgranicznej. Dlatego bliższa współpraca poli-
cyjna jest konieczna ze względu na utrzymanie bez-
pieczeństwa obywateli Unii i zapewnienie porządku 
publicznego. 
W tym miejscu należy wspomnieć o Traktacie 
z Prüm, stanowiącym kolejny krok w kierunku 
poszerzania współpracy w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa obywatelom UE. Otóż 27 maja 
2005 r. siedem państw – Holandia, Niemcy, Fran-
cja, Luksemburg, Belgia, Hiszpania, Austria – pod-
pisało Porozumienie z Prüm (traktat ten przewiduje 
możliwość przyłączenia się pozostałych państw 
członkowskich UE). Celem traktatu jest zapewnie-
nie jego sygnatariuszom możliwości intensywnego 
zwalczania przestępczości transgranicznej. Jego 
postanowienia pozwalają na bezpośrednie porów-
nanie indywidualnych profili DNA z profilami znaj-
dującymi się w bazach komputerowych innych 
państw członkowskich, np. w celu identyfikacji 
osób i prowadzenia postępowań prokuratorskich. 
W ten sposób instytucje egzekwujące prawo mogą 
natychmiast ustalić, czy ślad znaleziony w jednym 
państwie członkowskim jest związany ze śledztwem 
prowadzonym w innym państwie. Traktat umożliwia 
także porównanie odcisków palców oraz identy-
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fikację pojazdów. Współpraca zorganizowana ma 
być w ten sposób, że punkty kontaktowe w jednym 
państwie członkowskim mają bezpośredni dostęp 
do baz danych innego państwa – strony traktatu. 
Traktat pozwala sygnatariuszom na dzielenie się 
własnymi i zdobytymi informacjami w celu zapobie-
gania popełnianiu nowych przestępstw lub w celu 
utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa. 
Dane mogą być dostarczane zarówno formalnie, 
jak i nieformalnie podczas występowania ważnych 
wydarzeń o wymiarze ponadgranicznym. Zgodzono 
się także na wymianę danych osobowych między 
państwami członkowskimi w celu zapobiegania 
aktom terrorystycznym. 
Traktat zawiera ustalenia na temat wspólnych akcji 
policyjnych, mających na celu zapobieganie prze-
stępczości lub utrzymywanie porządku publiczne-
go. Porozumienie umożliwia zagranicznym funk-
cjonariuszom policji działanie zgodnie z prawem 
państwa, w którym dana akcja jest prowadzona. 
W specyficznych nagłych sytuacjach możliwe jest, 
by zagraniczni oficerowie policji prowadzili nieza-
planowane akcje transgraniczne.
Obecnie prowadzone są prace nad włączeniem 
postanowień Traktatu z Prüm do porządku praw-
nego Wspólnot, tak więc w niedługim czasie jego 
postanowienia będą stosowane także przez polskie 
władze.
W kontekście współpracy służb policyjnych nie 
należy pomijać kwestii, że przystąpienie Polski do 
strefy Schengen to możliwość uzyskania przez pol-
skie służby ochrony porządku publicznego dostępu 
do narzędzia informatycznego, jakim jest SIS. Jako 
skomputeryzowany system wymiany danych prze-
znaczony dla kontroli granicznej, celnej i policyjnej 
jest on nieodzownym czynnikiem wspomagającym 
działania funkcjonariuszy. Zaprojektowano go 

w taki sposób, aby mógł stanowić wspólną bazę 
danych dla państw członkowskich. Ułatwia on kon-
trolowanie granic zewnętrznych oraz współpracę 
policyjną w zatrzymywaniu poszukiwanych osób, 
umożliwiając policji i innym organom w państwach 
Schengen dostęp do informacji w sprawie określo-
nych kategorii osób, przedmiotów i pojazdów.
Mówiąc o skutkach wejścia Polski do strefy Schen-
gen, należy wspomnieć także o skutkach społecz-
nych i gospodarczych tego wydarzenia. Przede 
wszystkim pełna swoboda przepływu osób, jako 
wynik zniesienia kontroli granicznych, powoduje 
łatwiejszą niż kiedykolwiek możliwość przemiesz-
czania się pomiędzy państwami UE. Należy więc 
oczekiwać zwiększonych ruchów migracyjnych oby-
wateli polskich. Jak wspomniano, reżim Schengen 
obowiązuje nie tylko obywateli UE, ale także oby-
wateli państw trzecich, legalnie przebywających na 
terytorium państw członkowskich (czego wyrazem 
jest wspomniana wiza Schengen, której posiadacz 
może swobodnie podróżować po całym terytorium 
państw strefy Schengen). Między innymi dlatego 
należy oczekiwać, iż Polska wkrótce stanie się kra-
jem bardziej atrakcyjnym dla imigrantów, jak rów-
nież dla osób ubiegających się o azyl. Negatywnym 
skutkiem w tym kontekście może być zwiększenie 
zjawiska nielegalnej migracji, jak również wzrost 
zagrożenia działalnością grup przestępczych na 
wschodniej granicy Polski – zewnętrznej granicy 
obszaru Schengen, zajmujących się przemytem 
ludzi. Zresztą możliwość swobodnego przemiesz-
czania się po strefie Schengen już w momencie 
przekroczenia wschodniej granicy Polski może 
okazać się czynnikiem atrakcyjnym dla wszelkie-
go rodzaju przestępczości zorganizowanej. Należy 
jednak pamiętać, że tym negatywnym zjawiskom ma 
zapobiegać wzmocniona kontrola na zewnętrznej 
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granicy Schengen, kontrole policyjne wewnątrz kra-
ju, współpraca organów policyjnych państw strefy 
Schengen itd., a więc to wszystko, co składa się na 
istotę środków kompensacyjnych Schengen.
Jeżeli chodzi o skutki gospodarcze, to zniesienie 
kontroli na granicach wewnętrznych może zaowo-
cować wzrostem działalności gospodarczej, w tym 
handlu w strefach przygranicznych. Wraz z wej-
ściem do strefy Schengen zlikwidowana została 
ostatnia bariera w transporcie drogowym, czyli 
kontrola graniczna. Tym samym rozszerzenie strefy 
Schengen przyczynia się do pełnego urzeczywist-
nienia innej (oprócz swobody przepływu osób) 
zasady stanowiącej podwaliny wspólnego rynku 
WE, a mianowicie zasady swobodnego przepływu 
towarów.
Nie należy zapominać, iż zniesienie kontroli gra-
nicznej na granicy Polski z Niemcami, Litwą, Cze-
chami i Słowacją pociągnęło za sobą wiele zmian 
infrastrukturalnych i organizacyjnych. Zgodnie 
z wymogami Schengen musiały zostać zlikwido-
wane wszelkie przeszkody utrudniające swobodny 
przejazd przez granicę. Zlikwidowana lub odpowied-
nio przebudowana musiała zostać infrastruktura na 
przejściach granicznych na zachodniej i południo-

wej granicy Polski. Nie będą też dokonywane nowe 
inwestycje w przejścia graniczne na tym odcinku 
granicy państwowej. Z kolei w portach lotniczych 
wejście do strefy Schengen (data zniesienia kontroli 
granicznych na lotniskach to koniec marca 2008 r.) 
oznacza wprowadzenie separacji ruchu pasażer-
skiego na loty w ramach strefy Schengen i poza 
strefą Schengen. Pewne zmiany organizacyjne 
dotyczyły też polskiej Straży Granicznej i Służby 
Celnej. W momencie wejścia do strefy Schengen 
obecność funkcjonariuszy Straży Granicznej na 
granicach wewnętrznych Unii Europejskiej w celu 
przeprowadzania kontroli granicznej stała się zbęd-
na. Nie wyklucza to oczywiście wypełniania przez 
Straż Graniczną na terenach przygranicznych innych 
zadań, do których wykonywania formacja ta jest 
uprawniona na terenie całego kraju (np. zwalczania 
nielegalnej migracji), niemniej dalsze wzmocnienie 
będzie musiało dotyczyć z pewnością wschodniej 
granicy państwa. W przypadku Służby Celnej pro-
ces ten jest kontynuacją procesu, który rozpoczął 
się w momencie wejścia Polski do Unii Europej-
skiej, kiedy większość zadań wykonywanych przez 
polską administrację celną została przeniesiona na 
wschodnią granicę lub do wnętrza kraju.  
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VI. Podsumowanie 

Po przystąpieniu Polski do Schengen granica pol-
sko-niemiecka stała się wewnętrzną granicą Unii 
Europejskiej. Po przystąpieniu do Schengen w tym 
samym czasie Litwy, Republiki Czeskiej i Słowacji 
również granice polsko-czeska, polsko-słowacka 
i polsko-litewska stały się wewnętrznymi granicami 
Unii. Zewnętrzna granica strefy Schengen to obecna 
zewnętrzna granica UE, czyli granice polsko-ukra-
ińska, polsko-białoruska i polsko-rosyjska, a tak-
że odcinki granic morskiej i powietrznej. Polska, 
ochraniając zewnętrzną granicę Unii, musi i będzie 
musiała gwarantować właściwą ochronę państw 
członkowskich przed przenikaniem niepożądanych 
osób i towarów. Jednocześnie musi utrzymywać 

dobrosąsiedzkie stosunki z państwami pozostają-
cymi poza UE. 
Podstawową przesłanką zadań związanych zarówno 
z rozwojem, jak i z uszczelnieniem granicy zewnętrz-
nej jest założenie, że większość przekraczających tę 
granicę osób i towarów przemieszcza się w sposób 
legalny, zgodny z deklarowanym celem. Przystąpienie 
do Schengen to dla Polski wydarzenie epokowe. Znie-
sienie kontroli na granicach wewnętrznych oznacza, iż 
Polska stała się częścią terytorium, na którym reali-
zowana jest w pełnym zakresie zasada swobodnego 
przepływu osób. Jednocześnie Polska ma szansę 
być równoprawnym uczestnikiem unijnego obszaru 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 
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