
  

 

 

 
Warszawa, dnia 16.12.2022 r. 

22/00900/SEK/JBU 

 

 

Pan Bartosz Zbaraszczuk 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej  
Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów 

 
 

Szanowny Panie Ministrze, 

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce pragnie zwrócić uwagę na problem 

związany z kolejkami do odprawy granicznej przy wjeździe do Polski przez drogowe przejścia graniczne  

z Białorusią i Ukrainą. Ten problem nieustannie zgłaszany jest przez przewoźników drogowych, już nie 

tylko polskich ale i zagranicznych.   

W ostatnich tygodniach przewoźnicy uskarżają się na olbrzymie zatory jakie wytworzyły się na przejściach 

granicznych zarówno po ukraińskiej, jak i białoruskiej stronie, gdzie pojazdy ciężarowe stoją w oczekiwaniu 

na odprawę od 5 do 10 dni. Winą za powstałą sytuację co raz częściej, niestety, przewoźnicy obarczają 

przede wszystkim polskie służby graniczne, które - ich zdaniem - w niedostatecznym tempie wykonują 

swoje obowiązki służbowe. Sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu w ostatnich tygodniach, a więc  

w okresie przedświątecznym, gdy jak co roku zwiększony jest ruch pojazdów przewożących towary za 

wschodnią granicę. Do tego dochodzi pogorszenie warunków atmosferycznych, spadek temperatury 

powietrza i obfite opady śniegu, co powoduje, że oczekiwanie na odprawę graniczną przy braku 

odpowiedniej infrastruktury parkingowej i sanitarnej, staje się co raz trudniejsze do zniesienia.  

Sygnały o trudnej sytuacji na przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą docierają do ZMPD także od 

zagranicznych stowarzyszeń przewoźników drogowych. Ukraiński ASMAP i białoruski BAMAP również 

obarcza stronę polską odpowiedzialnością za powstanie olbrzymich kolejek pojazdów ciężarowych 

oczekujących na wjazd do Polski. Co raz częściej pojawia się sformułowanie o „sabotowaniu” odpraw 

granicznych przez celników z UE. Mimo podjętych przez KAS działań, wskazanych w piśmie do ZMPD z dnia 

01.12.2022 r. (nr. DC9.0723.489.2022), sytuacja – jak twierdzą przewoźnicy - nie uległa znaczącej 

poprawie. Sytuacja ta może doprowadzić do eskalacji negatywnych nastrojów, a w szczególności do 

zorganizowania kolejnych protestów na granicy.  

Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych działań, które będą zmierzały do  

niezwłocznego usprawnienia odpraw celnych, zarówno na drogowych przejściach granicznych z Ukrainą, 

jak i Białorusią. 

 

Z poważaniem, 
Jan Buczek 

 
 
 

Prezes ZMPD 


