
Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

DC1.054.9.2020

Warszawa, dnia 18 listopada 2020 r.

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  tel.: +48 22 694 55 55  |  e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowny Panie Marszałku,

W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Panią Senator Magdalenę Kochan podczas 17. 

posiedzenia Senatu RP w dniu 28 października 2020 r., uprzejmie przedstawiam, co następuje:

Ad 1. Co wpłynęło na tak znaczne wydłużenie czasu trwania odpraw granicznych 

transportów wracających na teren Rzeczypospolitej z terytorium Ukrainy?

Dla funkcjonowania przejść granicznych decydujący wpływ ma sytuacja epidemiologiczna, 

spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV oraz zawieszenie/ograniczenie 

od 15 marca 2020 r. ruchu granicznego na części przejść z Białorusią, Ukrainą i Federacją 

Rosyjską. 

Na polsko-ukraińskim odcinku granicy państwowej graniczny ruch towarowy nadal 

skoncentrowany jest w czterech przejściach granicznych: 

 Hrebenne - Rawa Ruska, 

 Dorohusk - Jagodzin, 

 Korczowa - Krakowiec, 

 Medyka – Szeginie.

Od czerwca br. odnotowuje się wzrost ruchu towarowego w poszczególnych miesiącach 

w porównaniu do  miesięcy roku poprzedniego:

 w czerwcu br. na drogowych przejściach granicznych z Ukrainą o 11 % w przywozie,

 w lipcu br. na drogowych przejściach granicznych z Ukrainą o 20,1 % w przywozie oraz 

o 5,7 % w  wywozie,
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 w sierpniu br. na drogowych przejściach granicznych z Ukrainą o 24,3 % 

w przywozie oraz w  wywozie o 0,4 %, 

 we wrześniu br. na drogowych przejściach granicznych z Ukrainą o 21 % 

w przywozie oraz o 7,6 % w wywozie,

W październiku br. na drogowych przejściach granicznych z Ukrainą, w stosunku do października 

2019 r. odnotowano w przywozie wzrost ruchu towarowego o 10,9 %, w wywozie spadek o 1,7%.

Wyłączenie z ruchu większości przejść granicznych i skomasowanie ruchu towarowego 

tylko w ww. wymienionych przejściach niewątpliwie wpływa na zwiększenie czasu oczekiwania 

na odprawę graniczną. Kontrole graniczne muszą odbywać się  w specjalnym reżimie sanitarnym, 

przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa funkcjonariuszy/pracowników oraz bezpieczeństwa 

i ochrony osób przekraczających granicę.

Ponadto, kontrole graniczne dokonywane są przez kilka służb 

i inspekcji granicznych (Straż Graniczna, Graniczny Inspektorat Weterynarii, Państwowa 

Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych). W zakresie obsługi ruchu granicznego każda z ww. 

służb ma określony zakres kompetencji i sposób funkcjonowania (w tym godziny urzędowania), 

wynikający z  obowiązujących regulacji prawnych. Organy KAS i Straży Granicznej współpracują 

z ww. inspekcjami granicznymi, biorącymi udział w obsłudze obrotu towarowego. Wielokrotnie 

zgłaszany był przez KAS i SG problem systemu pracy inspekcji granicznych, który nie pozwala 

na całodobową obsługę ruchu towarowego. Kwestia ta pozostaje nadal do rozwiązania.

Kontrole celno-skarbowe wykonywane przez SCS dotyczą wszystkich elementów 

związanych z przemieszczaniem środków transportu i towarów. Z uwagi na fakt, że polsko-

ukraiński odcinek granicy stanowi jednocześnie zewnętrzną granicę UE, realizowane działania 

kontrolne, a co za tym idzie czas trwania obsługi granicznej uwarunkowany jest obowiązkami 

nałożonymi na poszczególne służby kontrolne i inspekcje  zarówno przez przepisy krajowe, jak i 

unijne. 

Z punktu widzenia kontroli obrotu towarowego w czasie epidemii najważniejszym 

zadaniem KAS jest zagwarantowanie płynności obrotu towarowego przy jednoczesnym 

zapewnieniu, że obrót towarowy dokonywany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ochrona obszaru celnego i granic zewnętrznych UE polega przede wszystkim na prowadzeniu 
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działań kontrolnych, mających na celu zapobieganie nielegalnemu przywozowi i wywozowi 

towarów, ograniczenie nieprawidłowości w obrocie towarowym z zagranicą i zabezpieczenie 

szczelności granicy. 

Zachowanie odpowiedniego poziomu kontroli ma związek z utrzymującym się  wysokim 

poziomem przemytu (m.in. wyrobów akcyzowych), stąd też równowaga pomiędzy 

wykonywaniem kontroli obrotu towarowego a zapewnieniem przepustowości przejść granicznych 

musi być zachowana. Panujące obecnie specyficzne warunki odpraw granicznych często 

wykorzystywane są do nielegalnych działań osób, biorących udział w wymianie towarowej 

z zagranicą.

Trudności w zachowaniu przepustowości przejść granicznych, spowodowane wzmożonym 

ruchem, wynikają także z niesymetrycznego zwiększania puli zezwoleń na międzynarodowy 

przewóz drogowy m.in. dla przewoźników z Ukrainy. Ta sytuacja w przypadku przewoźników 

ukraińskich pociąga za sobą skokowe zwiększenie liczby pojazdów ciężarowych na drogowych 

przejściach granicznych na polsko-ukraińskiej granicy oczekujących na przekroczenie granicy. 

Brak wcześniejszej informacji o uruchomieniu kolejnych transzy takich zezwoleń, uniemożliwia 

odpowiednie przygotowanie granicznych oddziałów celnych do obsługi zwiększonego ruchu 

pojazdów. KAS występowała do GITD o wyprzedzające informowanie o każdorazowych 

przypadkach zwiększenia puli ww. zezwoleń dla przewoźników z państw sąsiadujących tj. 

Ukrainy, Białorusi i Rosji, co pozwoliłoby na zmniejszenie zjawisk niepożądanych, 

spowodowanych skokowym wzrostem natężenia ruchu. 

Poważnymi utrudnieniami w przekraczaniu granicy, oprócz ograniczeń wynikających ze 

stanu epidemii są również:

1) brak/opóźnienia realizacji inwestycji na przejściach granicznych, budowy dróg dojazdowych 

i parkingów buforowych, realizowane prace remontowe na terenie niektórych przejść 

granicznych,

2) uwarunkowania zewnętrzne i działania odpowiednich służb, działających po drugiej stronie 

granicy np.:

 nadal przeprowadzana reforma służb podatkowych i celnych UA oraz trwające zmiany 

personalne i braki kadrowe na przejściach granicznych po stronie UA;

 nierytmiczny odbiór pojazdów ciężarowych przez stronę ukraińską. Nierytmiczna podaż 

i odbiór środków transportu przez służby celne Ukrainy, co powoduje brak zachowania 

ciągłości odpraw i powstawanie kolejek przed przejściami granicznymi;
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 zmiany przepisów ukraińskich, wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych, 

opóźnione przekazywanie stronie polskiej informacji, istotnych dla prawidłowego 

funkcjonowania przejść.

Ad. 2. Jakie niezwłoczne działania mające na celu skrócenie czasu trwania odpraw 

granicznych planujecie Państwo podjąć.

Prawidłowe funkcjonowanie przejść granicznych oraz całokształt warunków obsługi wszystkich 

procesów związanych z przemieszczaniem towarów przez granicę jest zjawiskiem 

wieloaspektowym. Dla rozwiązania istniejących problemów, związanych z inwestycjami na 

przejściach granicznych i budową dróg dojazdowych do tych przejść konieczne jest 

zaangażowanie wszystkich właściwych instytucji i odpowiednich nakładów finansowych.

Należy podkreślić, że do stałego utrzymywania przejść granicznych w stanie 

umożliwiającym przeprowadzenie sprawnej i skutecznej kontroli bezpieczeństwa, granicznej, 

celnej, sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, chemicznej i radiometrycznej oraz jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych zobowiązany jest miejscowo właściwy wojewoda, który 

dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu Państwa przeznaczonymi m.in. na 

inwestycje w przejściach granicznych.

Organy KAS występują do wojewodów z wnioskami o realizację inwestycji dotyczących 

modernizacji przejść granicznych i zakupu niezbędnego sprzętu kontrolnego w ramach środków 

przeznaczonych m.in. na inwestycje w przejściach granicznych oraz podejmują działania w celu 

pozyskania środków pochodzących z innych źródeł.

Obszary wymagające szybkiego podjęcia odpowiednich kroków były wielokrotnie 

diagnozowane i zgłaszane przez KAS i SG. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury 

przejść granicznych, budowy i modernizacji dróg dojazdowych (np. w tym także dróg 

prowadzących ze strony ukraińskiej do przejść granicznych z Polską, budowy nowych 

i modernizacji już istniejących przejść granicznych). 

Krajowa Administracja Skarbowa podejmuje wiele działań organizacyjnych, w tym opracowuje 

szereg rozwiązań o charakterze systemowym np. :

 opracowano (wspólnie przez SCS i SG) modelowy standard drogowego przejścia 

granicznego, określający potrzeby służb granicznych w zakresie infrastruktury przejść 
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granicznych i wyposażenia w sprzęt do kontroli oraz kryteria do określenia stanów 

etatowych obu służb, które należy uwzględniać w toku planowania nowych przejść 

granicznych oraz modernizacji przejść już istniejących;

 dokonano przeglądu, aktualizacji i uzgodnień na poziomie oddziałów celnych i placówek 

SG wspólnych technologii odpraw na drogowych przejściach granicznych;

 opracowano portal oraz aplikacje mobilne informujące o sytuacji na przejściach 

granicznych, które dotyczą ruchu granicznego i czasu oczekiwania na przejściach 

granicznych (portal www.granica.gov.pl oraz Aplikacja Mobilna Granica);

 realizacja projektu Cyfrowa Granica umożliwiającego KAS, Straży Granicznej, 

inspekcjom granicznym, zarządcom przejść granicznych efektywniejsze wykonywanie 

i koordynację świadczonych usług związanych z realizacją procesów obsługi klienta na 

przejściach granicznych. System ma stanowić platformę integrującą wszelkie aspekty 

odprawy granicznej, dostosowaną do specyfiki i rodzaju ruchu, typu przejścia granicznego, 

znajdującej się tam infrastruktury, stosowanej technologii odpraw i wynikającej z niej 

kolejności działań służb kontrolnych;

 realizacja projektu Single Window - zapewniającego mechanizmy wymiany danych 

między organami KAS a przedsiębiorcami i partnerami KAS wraz z koordynacją 

wspólnych kontroli w celu podniesienia jakości i przyspieszenia obsługi klienta. Jego istotą 

jest zapewnienie pełnej elektronicznej wymiany danych i dokumentów pomiędzy klientem 

i innymi służbami oraz organami KAS w procesie obsługi obrotu towarowego z krajami 

trzecimi; 

 opracowano Procedury w zakresie budowy/rozbudowy i sprawnego funkcjonowania 

przejścia granicznego (zbiór procedur tworzenia przejścia granicznego obejmujący 

całokształt działań analityczno-koncepcyjnych, projektowych, budowlanych, zasad 

współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi KAS oraz zasad 

współdziałania pomiędzy służbami granicznymi i zarządzającymi przejściami 

granicznymi; 

 opracowano model funkcjonowania Grup Reagowania Kryzysowego, określający zasady 

i sposoby zapewniające optymalną obsadę kadrową w  sytuacjach występujących zakłóceń 

w ciągłości odpraw w ruchu towarowym. Ograniczenie możliwości przekraczania granicy 

w ruchu osobowym umożliwia także dokonanie przesunięć funkcjonariuszy SCS do 

obsługi obrotu towarowego;



6

 realizacja lokalnych inicjatyw związanych z procesem kontroli i ułatwień przy 

przekraczaniu granicy, np. bieżące robocze kontakty ze służbami granicznymi państw 

sąsiadujących, działania w drogowym przejściu granicznym w Medyce, gdzie 

wprowadzono doraźne zmiany w organizacji ruchu oraz w technologii odpraw;

 doposażanie przejść granicznych w nowoczesny sprzęt do kontroli, pozwalający na 

skrócenie czasu trwania kontroli towarów i środków przewozowych.

W okresie ostatnich kilku lat następuje sukcesywne doposażanie największych przejść 

granicznych (drogowych, kolejowych i morskich) w nowe urządzenia skanujące – stacjonarne 

i mobilne. Zastosowanie urządzeń RTG w łańcuchu czynności kontrolnych spełnia często 

postulowany przez środowiska gospodarcze wymóg redukcji czasu niezbędnego dla 

przeprowadzenia tej kontroli poprzez stworzenie możliwości zastąpienia kontroli fizycznej 

kilkuminutową analizą obrazu RTG środka transportu, przy jednoczesnym zapewnieniu 

wysokiego poziomu obsługi celnej.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę Pana Marszałka o przyjęcie niniejszej informacji.

Z poważaniem

Z upoważnienia 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Magdalena Rzeczkowska
 Sekretarz Stanu

        w Ministerstwie Finansów 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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