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Szanowna Pani Dyrektor,

w odpowiedzi na żądanie złożenia wyjaśnień syg. XI530.1.2020.MS 
przedłożone w tutejszym organie w dniu 02.04.2020 r. poniżej przedstawiam sytuację, 
jaka ma miejsce w sprawie.

Na wstępie pragnę wyjaśnić, iż funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału 
Straży Granicznej odprawę graniczną podróżnych realizują na standardowych 
zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących 
przepływ osób przez granice (Dz.Urz.UE.L2016.77.1) z ograniczeniami 
wprowadzonymi przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 13 marca 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu 
granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U.2020.435 z późn. zm.). 
Ograniczenia polegają na wyznaczeniu przejść granicznych, na których prowadzona 
jest odprawa graniczna osób i towarów oraz ograniczeniu ruchu osobowego na wjazd 
do pewnych kategorii osób1. W zasięgu terytorialnym Bieszczadzkiego Oddziału 
Straży Granicznej na granicy z Ukrainą działa tylko przejście graniczne w Korczowej, 
gdzie odprawiane są samochody ciężarowe, osobowe i autokary2. Pozostałe 
podkarpackie przejścia w Medyce, Budomierzu i Krościenku są nieczynne3.

1 na kierunku wyjazdowym brak jest ograniczeń.
2 z tym, że służby ukraińskie na podstawie tamtejszych przepisów prawa wyłączyły ruch autobusowy.
3 z wyjątkiem kolejowych przejść granicznych Przemyśl – Mościska i Werchrata – Rawa Ruska przeznaczonych 
dla ruch towarowego.
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Podniesiony przez Panią problem gromadzenia się przed przejściami 
granicznymi bardzo dużej ilości obywateli Ukrainy chcących powrócić do swojego kraju 
nie ma charakteru trwałego. Opisana w mediach sytuacja kryzysowa miała charakter 
czasowy i była reakcją na niejasne zapowiedzi władz ukraińskich odnośnie zamknięcia 
granic dla swoich obywateli w związku z zagrożeniem koronawirusem. 

W wyniku powyższej informacji przed przejściem granicznym w Korczowej 
zgromadziła się kilkusetosobowa grupa obywateli Ukrainy nie posiadających środków 
transportu, którymi mogliby przekroczyć granicę. Dotychczas funkcjonujący w tym 
przejściu doraźny ruch autokarów4, pozwalający przewozić oczekujących przed 
granicą podróżnych, stał się niewydolny. W związku z powyższy w ramach Aparatu 
Pełnomocnika Granicznego w dniu 26 marca 2020 r. wystąpiłem do odpowiednika 
po stronie ukraińskiej z propozycją wprowadzenia odprawy pieszej – co pozwoliłoby 
rozwiązać narastający problem. W odpowiedzi Strona ukraińska poinformowała, 
iż podjęła kroki w celu zabezpieczenia dodatkowych środków transportu. Z uwagi, 
iż podjęte działania przez stronę ukraińską wciąż nie były wystarczające (problem 
eskalował),  w dniu następnym Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG 
Tomasz PRAGA wystąpił do Przewodniczącego Państwowej Straży Granicznej 
Ukrainy o zezwolenie w trybie pilnym na przekraczanie  polsko-ukraińskiej granicy 
państwowej w ruchu pieszym we wszystkich czynnych drogowych przejściach 
granicznych. Z naszej strony zostały zabezpieczone odpowiednie siły i środki, aby 
szybko, sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonać odprawy 
powracających do kraju ob. Ukrainy. Służby ukraińskie dopiero w dniu 27 marca br. 
czasowo około godz. 16:00 zdecydowały się na wprowadzenie ruchu pieszego, 
co spowodowało, że do godz. 23:00 odprawiono wszystkie oczekujące przed granicą 
osoby. Tego dnia na kierunku wyjazdowym z RP odprawiono 7849 podróżnych, w tym 
w godz. 16:00 – 23:00 4031 osób, nie wliczając w to ruchu towarowego.

Na chwilę obecną sytuacja na przejściu granicznym w Korczowej jest 
opanowana. Należy jednak mieć na uwadze, iż Przewodniczący Państwowej Straży 
Granicznej Ukrainy w piśmie skierowanym do Komendanta Głównego Straży 
Granicznej poinformował, że od 07.04.2020 r. nie będzie możliwy ruch pieszy 
na ukraińskich przejściach granicznych i obywatele Ukrainy, którzy nie posiadają 
własnego środka transportu, będą mogli wrócić do kraju jedynie pociągiem lub 
samolotem. Wszystkie osoby po przekroczeniu granicy będą przez 14 dni podlegać 
obowiązkowej kwarantannie w specjalistycznych placówkach.  Z uwagi na powyższe 
ograniczenia, wprowadzone przez stronę ukraińską, należy się liczyć z możliwością 
wystąpienia dalszych utrudnień w wyjeździe na Ukrainę.

Jednocześnie informuję, że od chwili wprowadzenia przez Polskę ograniczeń 
w przekroczeniu granicy osobowy ruch graniczny5 kształtował się na poziomie jak 
w poniższej tabeli:

4 oparty o zgody specjalne wydawane przez władze Ukrainy.
5 bez samochodów ciężarowych i ich załóg
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wjazd wyjazddata

środki

transportu

   osoby  środki

transportu

   osoby 

15.03.2020 194 747 929 12168

16.03.2020 63 442 515 7136

17.03.2020 48 367 140 2228

18.03.2020 39 435 114 1439

19.03.2020 47 394 101 1252

20.03.2020 41 353 124 1391

21.03.2020 43 403 159 1663

22.03.2020 61 433 73 1426

23.03.2020 49 454 98 1640

24.03.2020 67 473 100 1900

25.03.2020 97 552 137 2270

26.03.2020 131 639 262 3223

27.03.2020 232 782 463 7849

28.03.2020 66 471 169 1615

29.03.2020 64 392 80 919

30.03.2020 44 439 61 616

31.03.2020 77 516 117 1087

01.04.2020 100 495 170 1416

02.04.2020 94 464 172 1455

03.04.2020 110 501 197 1828

04.04.2020 84 463 242 2285

05.04.2020 104 576 196 1926

 

Do tego należy dodać, iż w dniach 20-25 marca br. na stacji kolejowej 
w Przemyślu odprawiono 10 pociągów specjalnych, którymi wyjechało 6 153 
obywateli Ukrainy.
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O zaistniałej sytuacji podległe mi służby dyżurne na bieżąco informowały 
Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Podkarpackim, które to 
zorganizowało napoje, posiłki i sanitariaty osobom oczekującym na odprawę 
graniczną.  

Na koniec pragnę zapewnić, iż Straż Graniczna z wielką uwagą i troską 
podchodzi do podniesionego przez Panią problemów i dokłada wszelkich starań, 
by niedogodności, jakie niesie za sobą przekroczenie granicy w tak trudnych chwilach  
było jak najmniej uciążliwe nie tylko dla samych podróżnych, ale i dla okolicznych 
mieszkańców.  Jednak sytuacja na kierunku wyjazdowym z Polski na Ukrainę jest 
uzależniona od rozwiązań przyjmowanych przez stronę ukraińską.

Nadmieniam, że o sytuacji ob. Ukrainy oczekujących na wyjazd z Polski jest 
informowany Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, wyrażam nadzieję, że będą one 
stanowić pomocny materiał w prowadzonej przez Państwa sprawie. 

Z poważaniem

KOMENDANT
BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU 

STRAŻY GRANICZNEJ 
im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego

(-)
gen. bryg. SG Robert ROGOZ

(podpisano elektronicznie podpisem kwalifikowanym)

Wykonano w  EZD
Wykonał: D. Kochanowicz tel. 6652107
Dnia: 06.04.2020r.
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