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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Z uwagi na sytuację, która obecnie ma miejsce na przejściach granicznych z Ukrainą, ale która narasta 

w sposób niekontrolowany od kilku miesięcy, należy, w mojej opinii, już nie zastanawiać się, ale podejmo-

wać natychmiastowe kroki w celu zapobiegnięcia całkowitemu paraliżowi na granicach. Kiedy w pierwszych 

tygodniach wojny oczywisty był fakt, że pomoc humanitarna musi być sprawnie i szybko dostarczona na 

Ukrainę oraz tak samo sprawnie musi wrócić z powrotem, to porozumienie o szybkim przepuszczaniu do 

kraju pustych ciężarówek przewożących pomoc humanitarną i żywność po rozładunku we Lwowie, które 

zostało podpisane, było oczywistym ruchem. Ale wydaje się, że nikt z rządu nie przewidział, iż strona ukraiń-

ska może prowadzić regularną wymianę handlową. Dodatkowo, podpisując to porozumienie, nikt z rządu nie 

zwrócił uwagi na fakt, że samochody ciężarowe z Ukrainy mogły wjechać do Polski tylko na specjalnych 

zezwoleniach, które zostały zniesione, co oczywiście spowodowało wzmożony ruch graniczny, który syste-

matycznie narastał i narasta w dalszym ciągu. Z informacji prasowych wynika, że ZMPD oraz jego ukraiński 

odpowiednik ASMAP zaprosili do rozmów związanych z tym problemem MRiRW i podległe temu resortowi 

inspekcje, KAS, MI oraz szefa KPRM. Niestety na spotkaniu nie pojawił się nikt z zaproszonych gości. Po-

kłosiem tego faktu był m.in. protest kierowców na granicy i zawiązanie komitetu protestacyjnego. Ponadto 

z informacji prasowych wynika również, iż Ukraina zmodernizowała przejścia w Krakowcu i Jagodzinie tak, 

że przepustowość wzrosła o 50% w przypadku Krakowca i o 20% w przypadku Jagodziny. Niestety te liczby 

nie przekładają się na rzeczywistość. W związku z opieszałością, drobiazgową kontrolą strony polskiej, jeśli 

chodzi o ciężarówki, w tym powracające puste, strona ukraińska wróciła do 1 kolejki, gdzie w tym wypadku 

priorytetem są załadowane w większości zbożem samochody, a nie powracające puste, czego następstwem 

jest oczywiście wydłużenie już ekstremalnych czasów oczekiwania na wjazd do Polski. Nie bez uwagi pozo-

staje fakt, iż służby fitosanitarne pracują dziennie tylko przez kilka godzin, co z oczywistych względów jest 

nieakceptowalne i niezrozumiałe. Wygląda to tak, jakby za zasłoną specjalistycznych kontroli, które, jak 

twierdzi Departament Transportu Drogowego, muszą trwać, bo są specjalistyczne, ktoś chciał specjalnie lub 

nie, w dobrej lub złej wierze zmniejszyć ruch na granicy. Są przykłady, że na granicy np. w Krakowcu jest 

10 miejsc do odprawy, a tylko 1 lub 2 celników. Z informacji od przewoźników wynika, że problem tkwi po 

stronie polskich urzędników, którzy dziwnie zwolnili obsługę, jakby chcieli przyhamować ruch w naszą stro-

nę, czego następstwem są problemy Polaków po stronie ukraińskiej, gdzie dochodzi od potyczek, nie tylko 

słownych, między kierowcami ukraińskimi a polskimi, dochodzi nawet do niszczenia mienia polskich kie-

rowców przez sfrustrowanych sytuacją kierowców ukraińskich. Według przedstawicieli zamojskiego komite-

tu protestacyjnego, samochody z granicy wracają zniszczone, a kierowcy − pobici. Panie Premierze, to są 

obywatele RP! „Cały czas pojawiają się te same problemy. Przepustowość jest, ale nie ma urzędników, a ci, 

którzy są, robią wszystko wolno pod sztandarem precyzyjnych kontroli. A gdy jakiś kierowca okaże brak 

zrozumienia, to musi rozładować w celu sprawdzenia cały towar” – to opis od kierowcy, który był świadkiem 

takiej sytuacji w Korczowej. Strona ukraińska, wychodząc naprzeciw sytuacji, ale również dbając o swoich 

przewoźników, zaproponowała powrót do 2 kolejek pod warunkiem, że strona polska będzie odprawiać ok. 

tysiąca samochodów dziennie, ale załadowanych. Tutaj powstał kolejny problem, gdyż z niezrozumiałych 

przyczyn strona polska zaczęła liczyć do uzgodnionych limitów samochody puste, jak czytamy w odpowiedzi 

wiceministra transportu Ukrainy. „W odpowiedzi na zarzuty dotyczące zamknięcia pasa dla polskich pustych 

ciężarówek Mustafa Najem, wiceminister transportu Ukrainy, zwrócił uwagę, że w tym wypadku winę ponosi 

strona polska, która zaczęła liczyć puste ciężarówki jak wszystkie wracające. Jego zdaniem wyjściem z sytu-

acji będzie moment, w którym polscy urzędnicy przestaną zaliczać przejazd pustych ciężarówek w ramach 

limitów zawartych w memorandum podpisanym ze stroną ukraińską 1 czerwca 2022 r. razem z 7 pozostałymi 

dokumentami. W opinii ministra kolejka na granicy to nie wina Ukrainy, która zmodernizowała przejścia po 

swojej stronie i zmieniła zasady przejazdu, co spowodowało zwiększenie przepustowości. «Potem jednak 

zaobserwowaliśmy drastyczne pogorszenie się sytuacji, przede wszystkim z powodu działań służb weteryna-

ryjnych i fitosanitarnych po polskiej stronie» – dodał minister. – «Dla Ukrainy priorytetem jest wyjazd na-

szych pojazdów, a nie wracających pustych ciężarówek. Wynika to z blokady portu i zniszczonej infrastruk-



tury» – dodał Mustafa Najem”. Proszę pamiętać, że owe przejścia graniczne to w większości miejsca bez 

węzła sanitarnego, bez możliwości zakupu jedzenia czy picia. Kierowcy nie są przygotowani na tak długie 

oczekiwanie na przejazd, co jeszcze bardziej komplikuje złożoność sytuacji. 

Szkoda, że Pan Premier, wizytując województwo lubelskie, nie zajął się tą sprawą osobiście i zamiast wi-

zytować firmę odzieżową, nie odwiedził stojących w kilkudziesięciokilometrowej kolejce kierowców. Mam 

jednak nadzieję, że zgodnie ze złożoną deklaracją w piątek odbędą się skuteczne rozmowy w tej sprawie. 

Pomoc dotkniętej wojną Ukrainie może się objawić właśnie takim gestem – zapewnieniem płynnego trans-

portu. 

W ramach oświadczenia proszę Pana Premiera o informację o tym, kto jest odpowiedzialny za istniejący 

konflikt i jak Polska zamierza go rozwiązać. 
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