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BMP-0724-2-7/2020/MJ  
  

  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie Senatora RP Pani Magdaleny Kochan, złożone podczas 17. posiedzenia Senatu 

RP  

w dniu 28 października 2020 roku w sprawie długiego czasu odpraw granicznych na granicy polsko-

ukraińskiej, uprzejmie wyjaśniam, że wskazany w wystąpieniu odcinek granicy państwowej stanowi 

zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, a realizowane działania oraz czas ich trwania są uwarunkowane 

obowiązkami nałożonymi na poszczególne służby kontrolne i inspekcje przez przepisy krajowe i unijne. 

Czynności realizowane przez Straż Graniczną (SG), a także przez Państwową Służbę Graniczną Ukrainy,  

co do zasady, nie generują kolejek i nie mają wpływu na ewentualne wydłużenie czasów oczekiwania  

na przekroczenie granicy państwowej przez pojazdy w ruchu towarowym. Specyfika ruchu tej kategorii 

środków transportu powoduje, że większość czynności pozostaje w gestii służb celnych oraz inspekcji 

granicznych Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i Ukrainy. 

Tempo odpraw na kierunku wjazdowym do Polski jest ściśle powiązane z liczbą pojazdów, które 

zgłosiły się do odprawy na kierunku wyjazdowym z Ukrainy w poszczególnych przejściach granicznych, wobec 

których ukraińskie służby graniczno-celne zakończyły czynności kontrolne i zezwoliły na przekroczenie granicy 

państwowej. Czynności kontrolne realizowane przez funkcjonariuszy SG w ruchu towarowym ograniczają się do: 

kontroli paszportowej kierowcy (współpasażerów), naczepy ładownej w przypadku przejazdu bez ładunku oraz 

uprawnień kierowcy do kierowania środkiem transportu (dopuszczenia zestawu do ruchu), a w przypadku 

przewozu materiałów niebezpiecznych (odpadów) dodatkowych dokumentów wynikających ze stosownych 

regulacji prawnych. Są one wykonywane zgodnie z przyjętymi dla poszczególnych przejść granicznych 

technologiami  

i nie wykraczają poza normy czasowe wynikające z przyjętych mierników. 

 Działania związane z obrotem towarów z zagranicą oraz ich dopuszczeniem na wspólnotowy rynek UE 

znajdują się we właściwości Służby Celno-Skarbowej podległej Krajowej Administracji Skarbowej. Czas pobytu 

danego środka transportu na przejściu granicznym zależy od tempa czynności kontrolnych tej służby oraz służb 

współtowarzyszących odprawie towaru tj. Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych. Ograniczenie godzin pracy inspekcji weterynaryjnej na dużych drogowych przejściach granicznych, 

tj. w Dorohusku i Hrebennem przyczynia się do zmniejszenia przepustowości przejść granicznych i zaburza 

płynność odpraw towarowych w przywozie. Sytuacja ta jest szczególnie odczuwalna po weekendzie, ponieważ 

graniczne inspektoraty weterynarii pracują w dni powszednie i często w ograniczonym wymiarze godzin. 
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 Ponadto, począwszy od czerwca 2020 r. jest odnotowywany systematyczny wzrost natężenia ruchu 

pojazdów ciężarowych na kierunku wjazdowym do RP, co obrazują dane statystyczne zawarte w poniższej 

tabeli: 

 

 W przypadku odprawienia zbyt małej liczby pojazdów, w stosunku do optymalnej liczby pojazdów 

określonej dla danego przejścia granicznego, a także zwiększonego natężenia ruchu granicznego i narastającej 

kolejki pojazdów oczekujących na odprawę graniczną, służby graniczne oraz celne RP i Ukrainy mają możliwość 

uruchomienia Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej na granicy 

państwowej w celu utrzymania jej przepustowości i przywrócenia płynności odpraw. We wrześniu 2020 r. służby 

graniczne Ukrainy tylko jeden raz uruchomiły SWO na kierunku wjazdowym do RP w ruchu towarowym. Dla 

porównania, służby graniczno-celne RP w tym okresie dziesięciokrotnie występowały do strony ukraińskiej w 

ramach SWO  

o usprawnienie odpraw na kierunku wyjazdowym z Polski z powodu nieprzyjmowania przez służby ukraińskie  

pojazdów w ruchu towarowym, które zakończyły odprawę po stronie polskiej. W październiku 2020 r. SWO 

zostało uruchomione czterokrotnie: dwukrotnie na kierunku wyjazdowym z RP (służby polskie) i dwukrotnie na 

kierunku wjazdowym do RP (służby Ukrainy). 

 

 

Z poważaniem 
MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 
z up. Bartosz Grodecki 

Podsekretarz Stanu 
- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym- 

 
 
 
 

Miesiąc / Rok 2019 2020 
zmiana % - porównanie 

2020 r. do 2019 r. 

styczeń 25 479 25 893 1,6% 

luty 26 701 27 747 3,9% 

marzec 31 097 29 011 -6,7% 

kwiecień 28 522 22 745 -20,3% 

maj 29 906 28 484 -4,8% 

czerwiec 29 006 32 572 12,3% 

lipiec 29 763 36 998 24,3% 

sierpień 28 390 37 399 31,7% 

wrzesień 30 127 37 993 26,1% 

październik 29 002 38 983 34,4% 

listopad 27 706   

grudzień 24 711   

Łącznie 340 410 317 825  
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Otrzymuje: Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
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