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Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, jako największa 

organizacja branżowa w Polsce, w imieniu przewoźników-członków naszego stowarzyszenia 

zwraca się do Pana z prośbą o pilną pomoc i rozwiązanie problemu kolejek na polsko-

ukraińskich przejściach granicznych.  

 

Polscy przewoźnicy wykonujący przewozy na Ukrainę doświadczają coraz większych strat 

spowodowanych gigantycznymi przestojami samochodów ciężarowych na polsko-ukraińskich 

przejściach granicznych. Szczególnie duże kolejki pojawiają się na wjeździe do Polski, gdzie 

podawany szacunkowy czas przekroczenia granicy  przez ukraińskie służby dla samochodów 

ciężarowych w dn. 4-6 maja 2020 wynosiły od kilku do kilkunastu godzin. Kolejki również 

ustawiały się na wyjazd z Polski. Przewoźnicy i kierowcy informują nas, że są to dane 

zdecydowanie zaniżone, a w czasie weekendów i spiętrzeń dochodzą nawet do 3-4 dni 

oczekiwania.  

 

Ukraina, tak jak Polska ze względu na środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii 

SARS-CoV2 zamknęła ruch osobowy na polsko-ukraińskich przejściach. Pozostawiono jednak 

możliwość wykonywania transportu towarowego. Niestety, ukraińskie władze zamknęły dwa 

ważne dla ruchu ciężarowego przejścia graniczne w Hrebennym (6 kwietnia) i w Medyce (16 

marca).  Spowodowało to przeniesienie się ruchu na pozostałe dwa przejścia w Dorohusku i 

Korczowej. Efektem tego są obserwowane olbrzymie kolejki samochodów ciężarowych.  Polska 

i polskie służby podjęły wiele starań, aby utrzymać płynność dostaw towarów, szczególnie na 

granicach wewnętrznych UE, granica z Ukrainą również nie powinna być pominięta. 

 

Dlatego zwracamy się do Pana z prośbą o pilne podjęcie działań związanych z polepszeniem 

przepustowości czynnych przejść granicznych z Ukrainą, ale również z prośbą o zmianę 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach 

granicznych z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 435) w zakresie przywrócenia ruchu 

ciężarowego na przejściu granicznym w Medyce. Poza tym prosimy o wystąpienie i podjęcie 

starań u odpowiednika po stronie ukraińskiej w celu przywrócenia ruchu towarowego na  w/w 

przejśćiu i w Hrebennem. Polepszenie sytuacji na granicach przyniesie bardzo wymierne 

korzyści dla branży, polskiego handlu, ale także dla polskiej gospodarki. 
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