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 Przewoźników Drogowych w Polsce 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

w odpowiedzi na pismo z 5 maja 2020 r. nr 20/00270/SEK/JBU dotyczące kolejek na polsko - ukraińskich 

przejściach granicznych, pragnę poinformować, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

podejmując działania związane z czasowym zawieszeniem lub ograniczeniem ruchu granicznego na 

określonych przejściach granicznych, ukierunkowało je przede wszystkim na przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianiu się epidemii COV1D-19, dokładając przy tym wszelkich starań, aby były one jak 

najmniej uciążliwe dla podróżnych. Funkcjonariusze Straży Granicznej wykonują swoje czynności w 

oparciu o stosowne rozporządzenia Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, a także na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Należy podkreślić, że w związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO) w dn. 11 marca 2020 r. ogłosiła pandemię COVID-19. Globalizacja i 

międzynarodowy przepływ osób stwarza warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się wskazanego 

zagrożenia między państwami. Za sprawą przemieszczania się podróżnych, powstało szereg nowych 

ognisk epidemicznych, również poza obszarem Unii Europejskiej (w tym na Ukrainie). 

Szybkie rozprzestrzenianie się wirusa sprawiło, że władze polskie podjęły pilne, natychmiastowe i 

skoordynowane działania, nie tylko w celu ochrony zdrowia publicznego, ale również w celu zapobieżenia 

dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa z państw sąsiednich na obszar naszego kraju. W tym celu Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji 13 marca 2020 r. wydał rozporządzenie w sprawie czasowego 

zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Zgodnie z 

przywołanym powyżej rozporządzeniem ruch graniczny został skanalizowany wyłącznie do wyznaczonych 

przejść granicznych w celu zapewnienia skutecznej kontroli sanitarnej osób przekraczających granicę 

państwową. 

Natomiast ruch graniczny drogowym przejściu granicznym Hrebenne - Rawa Ruska, został zawieszony w 

dniu 7 kwietnia 2020 r. w wyniku jednostronnej decyzji władz ukraińskich (nota dyplomatyczna 
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Ambasady Ukrainy w Polsce nr 6137/22-012-605). Obecnie, od dnia 8 maja br. strona ukraińska 

przywróciła odprawy, zatem nie ma przeszkód w przekraczaniu granicy państwowej w tym przejściu 

granicznym. 

Biorąc pod uwagę uruchomienie ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Hrebenne - Rawa 

Ruska oraz mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku 

publicznego, uruchamianie innych niż wyznaczone drogowych przejść granicznych (w tym przypadku 

Medyka - Szeginie) jest w chwili obecnej przedwczesne i nie znajduje uzasadnienia. 

Jednocześnie pragnę zapewnić, że Straż Graniczna wykorzystuje posiadane siły i środki w celu utrzymania 

płynności odpraw, a wszelkie sytuacje wydłużające czas oczekiwania na odprawę graniczną są 

analizowane i podejmowane są odpowiednie działania naprawcze. Zapewniana jest adekwatna obsada 

kontrolerska, a ewentualne czasy oczekiwania na przekroczenie granicy w ruchu towarowym wynikają 

najczęściej z zakłóceń w płynności pracy ukraińskich służb granicznych. W przypadku utrzymania 

dynamicznej i sukcesywnej podaży aut ciężarowych przez stronę ukraińską, polska Straż Graniczna 

posiada wystarczające siły i środki w celu zapewnienia sprawnej odprawy granicznej ww. środków 

transportu. 

 

 

 Z poważaniem, 

 Jarosław Boguszyński 

 Dyrektor 

  


