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KOMENDANT 
N,y)BUŹAŃSKIEGO ODDZfALL' 

STRAŻY G R A M C Z N E J 
w Chełmie 

im. 27 Wołyńskiej Dywiiji Armii Krajowej 

Data 201..:Df ..0.3 

(.'hdtr,, diJi.y^ ^^iwi.e-rsia 2020 r. 

.Pani Magdalersa KURL^Ś 
Zastępca Dyrektora 
Zespołu do spraw Równego Traktowania 
Biura Rzecznika Fraw Ohj-wateSskich 

Fax 22 827 64 53 

doL sytuacji panującej w pneiściach gnmkznych z Ukraim mt odcinku słmboMrej 
odpoii iedziai.nośd Nadbiizcimkiego (Md^iału Straży Grariiczmi 

Szanowna Pani DyrektoT, 

!>3 w.stępie chciathyn) podziękować z& zwócenie u\vag.i na sytuację oi)ywatel.i IJkra.iny 
przebysvaji!cych na tery-oriuin R^fc-t•2ypospoł^t<;j Polskiej, którzy w okolicziłcściach obowiązującego 
stajT-i c'p.idemii podj<;ii decyzję o powocie do kraju pochodzenia. 

.Rozporz.adz< î̂ ie Ministra Spra.Vv Wewnętrznych i Adirsiiii.stradi z dnia \3 tnarea 2020 r. 
sv sprawie czasowego zawieszenia lub ogTaniczcriia ruchu grairicznego na okix;ślo£iycii przejściach 
grpu3icz!iyc1i (Dz. l i . z 2020 r. poz. 435 z póżi^. zin.) od dnia 15.0.'<.2020 r. w drogowych przejściach 
graniczDycli w Horol^.usku ori« Hrd>ennen\ dopiŁszcza ntch jwiazdów osobowyci> oraz towarowych. 

Ciiciałbyrn w tym iniejscii wskiizać, iż dotychczas wielkość wskaźiiik6sv ruchit g.r£Uiic?.nego 
aa graoicy z liksainą w znacznymi .stopniu była ksztahowaoa przez obyNva{e}i {..'kiaiity 
przekraczających gratiicę w ruchu osohow)'?)-!. Skut.kiern \vpn)wadzoiiyci5 ograntczeti w zakresie 
n{c!)u ś r o d k ó w transportu oraz zawieszetua ruchu w drogovvych prz:ejściach granicznych w Zo:^inie 
i Di>łhobyczo'AK- i>yła sjytuacja związana z niekftniToiowanyin iiapływejn w rejo-^ przejść granicznyci^ 
w i".)orohusiku ! lirebei^rsem obywateli Ukrainy wyrażających cbeć {-sowrotu do kraju pochodzenia. 

Ob>avate]e Ukrainy przyhy%v&li sv rejon przej.ść granicznych różnymi środkarai ko5-nunikacji, 
j?astępnie oczekiwali !?a tnoźliwość pr/.ek.roczes)ia gratiicy przygodr-yni 3rt:idkietn trafisportu. 
Wielokrotnie stwierdzono ss'tuacje, w których oby^^ atele Ukrainy powacający do kraju pochodzenia, 
dysponujący własnym .środkien). transportu oraz wohiytni miejscami, obawiając S!Ś> O własne zdrowie, 
odtTiawiah udzielenia pomocy dla svsp6iobywateh i prz>jecia do swojego pojazdu nieznajotTtej osoby. 

W tak rozwijającej się sytuacji, uwzględniając dalszy stały napłysv podróitnych, po uzyskaniu 
zgody Kotnendanta Głównego Straty Granicztiej, Koniendanci placówek SG W' Dorohu.skit ora.z 
Micbeiineni podj^łi czynrioścl zisiierzajace do zminimalizowania w'ystępui4cego zjasvLska 
1 przyst<ąpi] i do provvadzenia odpriiwy granicznej oijywateli l/krainy w rucha piesizyjm. Właściwa 
realizacja przedsięwzięcia wyjuagała podjęcia uzgodnień Strona ukraińską mającyci} na cciu 
umożliwienie i usprawnienie odpraw w .spo.sób prz>jęty przez Stronę poiską. 7e wzglęriii na brak 
gotowości, wićłżących decyzji dotyczących możliwości odptaw\' w ruchu pieszym oraz 
odpowiednich rozwiązar; orgsmiz£icyjnych Strony ukraińskiej, jnożliwości odprawy tej kategorii 
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iwdróżnych przez Stronę polską poinijtio wdrożeiita odpowiednich tyinczasowycb iozwsązi;/! 
infraslrukUis-ahiych ora,' zapewnienia jnaksysnalnej obsady sianovv'isk konlroii graisicznej były 
w zHacznym ^topi^iii ograniczos t̂e. 

W wyniki! podjetycłi działań w okresie od dnia 15.03.2020 T. do dnia 25.03.20?.() r. tuci^ 
granicztiy obywatd; Dkrainy cłicących pouTÓcić do kraju pocłsodzejiia, odpriwiasiych w ruchu 
picszyin, kształiowaS się na umiarkowany:-ii pozionite oscylując w granicacli 1500-i SfX) osób 
odprawionycii na kieninku wyjazdowym z Pols;ki w c\ą%a Jednej doby. 

Isiotna zt]iiarsa .nasi:ąpiła w dniu 26.03.2020 r., kiedy w inediad) iikraiisskich pojawiła si<; 
ir.formacja o pianowanyni przez Slronc ukraiiiską zainknięciu przejść granicznych w tym przejść 
u.sytuowatiych tsa graiiicy polsko-ukraińskiej, ("hciałbym nadmienić, że Pełnoniocriicy Gratiiczru 
L"krainy Odcinka Lwowskiego i Łuckiego nie byli w stanie wskazać ziikresu jak i szczegółów z;r,ia.n 
jakie miały zostać wprowadzotie, 

Skutkierr! opubh"ko%vania przeuriiiotowej infontiacji byi nagły wzrost iiości obywateli l.^krainy 
chcących pov.£'óc!Ć do kraju pochodzenia, co l^ezpośrednio Zi:>,alazło odzwierciedlenie we 
wskaźnikach ruchu granicznego, W dniu 26.03.2020 r. na ideratjku wyjazdowym z Polski 
w drogowych przejściach gnłnicznycłi w Dor<:)hiisku oraz Hrebennem odprawioiso lącziiie poiiad 
4 tyś. obywateli LJkrainy. Pomimo podej-nnowanych starań w zakresie zapewnienia płynności 
przekraczania granicy, w daî szyni ciągli odjiotowywano niesłabnący s^apływ obywaieii Ukrainy 
w rejon bezpośrednio prz>-5egł>' do i)rzei.śe granicznych. W kolejsej dobie, ilość o.sób odprasvionych 
sv rucłat pieszyni wzrosła du pozionsu 9,9 tyś. os('>b. 

Ostatecznie ogsaniczcnia w ruchis .środków transportu oraz oiób w ukraińskic'h prz<yścśach 
gn«'!3CZ!iych Stiojia akraiń.ska wprowadziła w dniu 2S.03.2020 r. o godz. 0:00 czasu kijowskiego 
(27.0.3.2020 r. godz. 23:00 czasn warszawsikiego). 

Obecnie, po w|5rowadzeniu ograniczeii przez Stronę ukraiń.ską nich grariiczrsy osób 
przekraczających granicę jiieszo odbywa sic płynnie i oscyluje na poziomie 700 osób w dobie, 
.Nadtnieniam, iż nie odnotowano incydentów' mogącycł: mieć isiotjiy wpływ na fuukcjonowanie 
przyjętych rozvvi4zań. 

Właściwe zaangażowanie i zrozan^ienic powagi sytuacji ze .strony s;hiżb odpowiedzia.h:iych za 
zapewnienie bezpieczeństwa osób w okresie występiijacego zitgrożenta. wpłynęły pozytywnie na 
sytuację panujsicit w przejściach granicznych w Dorohusku oraz Hrebenne-i. po stmnie polskiej 
i doprowadziły do skiitecznego zKiininiaiizowania niedogodności w przekraczaniu granicy przez 
pi.K!iÓŻ!iycJ!. 

P<sdkri::śJić riałeży, iż istotnyn) elementem, który umożliwił realizację przedmioto%<.-ego 
przedsięwzięcia była wymiana bie:jących intonnacji ze Strorsą Kk;i-aiikką t^dnośnte panującej ijytuacji 
w drogowych przejściach granic2:nych v̂ Dorohusku i Hrebennen:;. Fiwesiie rozwiązania 
występtijącej sytuacji kryzysowej oniawia.łKs wielokrotnie w trakcie siX)tkań i rozmów KotnendatUa 
Nadbijżańskiego Oddziału Straży Granicznej z przedstawcielaini służb granicznycłi Ukrainy. 
.Bezpośredni wkład w proces usprawi^ienia odpraw po .Stronie ukraiń.skiej miały również, władze 
konsularne Ukrainy a zwłaszcza K.on.stji Generalny Ukrainy w- Polsce Pai> Vasyl Pa\iyuk. który po 
ustabilizowaniu syltiacji w przejściach granicznyclt w Dorohusku i Hrebennent na rt̂ ce Komcndiinta 
Główtiego Straży Granicznej oraz Komendaiita Nadbuż.ańskiego Oddziału Straży Granicznej złożył 
wyrazy wdzięczności za udzieieiiie wsparcia i pomocy obywatelom; L;krainy }X)WTacającjTO do krajit 
pochodzenia. 

Nadniicnia-iJ, iż w ok (csie zwiększonego natęż-enia ruchu osób Wojewc.ida Lubelski za|x?wn)ł 
podróżnym do-3ti;p do .sanitariatów oraz dostęp do ciepiycli napojów, zwłaszcza w olcre.sacłi 
występowania niekorzystnych waj-u!ików aunosferycznych. 

Sliww l ?. 3 
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PragiH- poinibnTaować, iż I^adbiiżański Oddział Straży GranicKnei będzie ko!itvm!Owai 
podjęte przetisięwsięcie i ddoś^^ wszelkich staraii w ceiu iunożilwienia powrotu obywateli Ukrainy 
do kraji.i pochodzesiia przy równocj^esoyny zapes^Dieniu właściwych waruakóvv przekraczaiiia 
graiucY, odpowiedi^icb ala stajidafdów t-iiropcjskich, i3względ:niających poszariowanie godr-ości 
i praw człowieka. 

\ 

Z poważaniem 

f' i. pik SG hnmm-mmŃSKl 

Wyk. R.B, £ci. W Ó655<>2f 
Dn;- 03.04 ^020 r-


