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  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w odpowiedzi na pismo z 22 marca 2022 r.1 przekazujące treść oświadczenia Pana Senatora Tadeusza 

Kopcia w sprawie rosyjskich i białoruskich TIR-ów wyjeżdżających z terytorium Polski przez drogowe 

przejścia graniczne na wschód, uprzejmie przedstawiam, co następuje.  

 Kontrola towarów przewożonych przez granicę państwową pozostaje w kompetencji Krajowej 

Administracji Skarbowej podległej Ministrowi Finansów. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 

12 października 1990 r. o Straży Granicznej2, do zadań Straży Granicznej należy jedynie zapobieganie 

transportowaniu przez granicę państwową bez zezwolenia odpadów, szkodliwych substancji 

chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, oraz zapobieganie przemieszczaniu przez 

granicę państwową bez zezwolenia środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, 

amunicji, materiałów wybuchowych i prekursorów materiałów wybuchowych podlegających 

ograniczeniom. Z obowiązków tych, zwłaszcza w okresie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Straż 

Graniczna wywiązuje się bardzo skrupulatnie i skutecznie. 

 Jednocześnie pragnę wskazać, że 8 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

opublikowano przepisy przyjęte w ramach piątego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji  

i Białorusi, na podstawie których zakazuje się wszelkim przedsiębiorstwom transportu drogowego 

mającym siedzibę w Rosji lub na Białorusi dokonywania przewozu drogowego towarów na terytorium 

Unii Europejskiej, w tym tranzytu (rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.  

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku  

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie3 oraz rozporządzenie Rady (UE) 2022/577  

z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi oraz jej zaangażowaniem w rosyjską agresję przeciwko 

Ukrainie4). Wdrożenie tych przepisów na poziomie krajowym znajduje się w kompetencji Ministerstwa 

Infrastruktury. 

Z poważaniem 

z up. Bartosz Grodecki 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

Otrzymuje:  
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

                                                           
1
 sygn. BPS/043-38-1574/22. 

2
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, z późn. zm.  

3
 Dz. Urz. UE L 111/1 z 8.4.2022.  

4
 Dz. Urz. UE L 111/67 z 8.4.2022. 
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