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1. Temat kontroli oraz uzasadnienie jej podjęcia 

Kontrola doraźna (D/08/503) pod nazwą „ Funkcjonowanie słuŜb kontrolnych  

na towarowych przejściach drogowych na polsko-rosyjskim i polsko-białoruskim 

odcinku granicy państwowej” została przeprowadzona w okresie od 15 września  

do 15 listopada 2008 r. w ramach kontroli równoległej, prowadzonej przez NajwyŜsze 

Organy Kontroli (NOK) Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś, Litwy1 i Polski. 

Badaniem objęto funkcjonowanie słuŜb w latach 2007-2008 (I półrocze). 

Inicjatorem i koordynatorem kontroli międzynarodowej była Izba Obrachunkowa  

(IO) Federacji Rosyjskiej. Koordynatorem kontroli w Polsce była Delegatura NIK  

w Lublinie. Udział w niej wzięły równieŜ Delegatury NIK w Olsztynie i Białymstoku.  

Podejmując tę inicjatywę w styczniu 2008 r., Przewodniczący IO w piśmie 

skierowanym do Prezesa NIK wskazał na zintensyfikowanie w ostatnim okresie 

wymiany towarowej pomiędzy Federacją Rosyjską a państwami Unii Europejskiej,  

w szczególności z udziałem transportu samochodowego przez drogowe przejścia 

m.in. na granicy Polski z Federacją Rosyjską i Republiką Białoruś, podkreślając 

jednocześnie, iŜ wraz ze wzrostem natęŜenia ruchu samochodów cięŜarowych,  

na niektórych przejściach zmniejszyła się efektywność pracy słuŜb kontrolnych. 

Podniósł on równieŜ, Ŝe taka czterostronna równoległa kontrola mogłaby ustalić 

przyczyny niekorzystnych zjawisk, występujących na przejściach zlokalizowanych  

na wspólnych granicach oraz wypracować stosowne wnioski i rekomendacje  

dla właściwych organów, mające na celu zwiększenie efektywności przewozów 

towarowych przez te granice, co leŜy w interesie gospodarczym sąsiadujących  

ze sobą czterech państw.  

Prezes NIK (w lutym 2008 r.) wyraził poparcie dla inicjatywy IO Federacji Rosyjskiej 

zorganizowania czterostronnej, równoległej kontroli funkcjonowania słuŜb 

granicznych na towarowych przejściach drogowych, wyraŜając przekonanie,  

Ŝe jej rezultaty przyniosą korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron. 

                                                 

1 Kontrolą nie obejmowano granicy polsko-litewskiej, jako wewnętrznej granicy UE. 
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Strona rosyjska przygotowała projekt dokumentu pn.„ Wspólne stanowisko  

o przeprowadzeniu przez NajwyŜsze Organy Kontroli Białorusi, Litwy, Polski  

i Federacji Rosyjskiej kontroli równoległej funkcjonowania słuŜb kontrolnych  

na towarowych przejściach drogowych, na wspólnych granicach pomiędzy 

Białorusią, Litwą, Polską i Rosją” , który został uzgodniony i podpisany w I połowie 

października 2008 r. przez przedstawicieli Komitetu Kontroli Państwowej Republiki 

Białoruś, Kontroli Państwowej Litwy, NajwyŜszej Izby Kontroli Rzeczypospolitej 

Polskiej i Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej. Przyjęto w nim ogólne załoŜenia 

organizacyjne, zakres przedmiotowy i podmiotowy planowanej kontroli oraz terminy 

jej realizacji, które kaŜdy z NOK wykorzystał do opracowania własnego programu 

kontroli, z uwzględnieniem obowiązujących w kraju kryteriów i zasad prowadzenia 

kontroli oraz międzynarodowych standardów kontrolnych INTOSAI i EUROSAI. 
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2. Cele kontroli 

Głównym celem kontroli było dokonanie oceny sprawności i skuteczności działania 

słuŜb przeprowadzających kontrolę graniczną, celną, weterynaryjną oraz fitosanitarną 

w obrocie towarowym. Kontrola miała odpowiedzieć na pytanie – czy dla uzyskania 

sprawności i skuteczności kontroli granicznej zapewniono: 

− przygotowanie i wdroŜenie stosownych procedur kontrolnych towarów 

przewoŜonych przez drogowe przejścia graniczne , 

− obsadę kadrową słuŜb kontrolnych, 

− właściwą infrastrukturę graniczą i wyposaŜenie specjalistyczne, 

− efektywną organizację kontroli i odpraw towarów na przejściach,  

z uwzględnieniem współpracy krajowych słuŜb granicznych i państw 

sąsiadujących. 
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3. Drogowe przejścia graniczne i słuŜby kontrolne 

objęte badaniem 

Badaniem funkcjonowania kontrolnych słuŜb granicznych objęto wszystkie, 

niezbędne do uzyskania celu kontroli, jednostki organizacyjne SłuŜby Celnej (SC), 

StraŜy Granicznej (SG) oraz słuŜby weterynaryjnej (wet.) i fitosanitarnej (fito), 

wykonujące zadania kontrolne na drogowych przejściach granicznych (dpg): 

• na granicy z Federacją Rosyjską w: 

- Gronowie (SC, SG), 

- Bezledach (SC, SG, wet, fito), 

- Gołdapi (SC, SG), 

• na granicy z Republiką Białoruś w: 

- Kuźnicy Białostockiej (SC, SG, wet, fito), 

- Bobrownikach (SC, SG, fito), 

- Kukurykach (SC, SG, wet, fito). 

Kontrolę przeprowadzono w następujących jednostkach: 

• na granicy z Federacją Rosyjską w: Urzędach Celnych w Olsztynie  

i Elblągu, Placówkach StraŜy Granicznej w Bezledach, Gołdapi i Gronowie, 

Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Bezledach, Wojewódzkim 

Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie - Oddział 

Graniczny w Bezledach (kontrola fitosanitarna); 

• na granicy z Republiką Białoruś w: Urzędach Celnych w Białymstoku  

i Białej Podlaskiej, Placówkach StraŜy Granicznej w Kuźnicy Białostockiej, 

Bobrownikach i Terespolu, Granicznych Inspektoratach Weterynarii  

w Kuźnicy Białostockiej i Koroszczynie2), Wojewódzkich Inspektoratach 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku (Oddziały Graniczne  

w Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach) i Lublinie (Oddział Graniczny  

w Koroszczynie). 

                                                 

2 Terminal odpraw w Koroszczynie jest elementem strukturalnym drogowego przejścia granicznego  
w Kukurykach. 
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Szczegółowy wykaz jednostek objętych badaniem podano w załączniku nr 8.1,  

a lokalizację przejść granicznych, na których prowadzono kontrolę (na tle sieci dróg 

komunikacyjnych części Polski) - przedstawia poniŜsza mapa. 

 

Uwaga:  Na granicy z Federacją Rosyjską wykazano nieczynne dpg w Grzechotkach, którego 
budowę zakończono w 2006 r. Oczekuje ono na uruchomienie po zakończeniu budowy przejścia 
Mamonowo II po stronie rosyjskiej. 

Kontrola tych słuŜb obejmowała: 

- przygotowanie organizacyjno-prawne do realizacji kontroli granicznej, w tym 

obsadę kadrową słuŜb kontrolnych, 

- warunki lokalowe i wyposaŜenie techniczne towarowych przejść drogowych, 

- organizację i przebieg kontroli granicznej obrotu towarowego, z uwzględnieniem 

współpracy krajowych słuŜb granicznych i państw sąsiadujących. 
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4. Wprowadzenie 

4.1. Znaczenie objętych kontrolą granic dla między-

państwowej wymiany handlowej 

Istotne znaczenie dla międzypaństwowej wymiany handlowej drogowymi środkami 

transportu ma granica Polski z Białorusią. Przepływ osób przez przejścia graniczne  

z Białorusią w latach 2007-2008 (I półrocze) był o 44,4 % większy niŜ na granicy  

z Federacją Rosyjską, a ruch środków transportu ogółem (samochody osobowe, 

cięŜarowe i autobusy) - o 84,7 %. Na wielkość wymiany handlowej wpływ ma przede 

wszystkim transport cięŜarowy, w zakresie którego relacje między tymi granicami  

są bardziej zróŜnicowane. 

W latach 2007-2008 (I półrocze), szczególne znaczenie dla transgranicznego 

przemieszczania towarów odgrywała wschodnia granica Polski, z drogowymi 

przejściami granicznymi w Kukurykach, Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach. 

Przez przejścia te przejechało 1.007,4 tys. samochodów cięŜarowych, tj. 4 razy więcej 

niŜ w tym samym czasie przez dpg Gronowo, Bezledy i Gołdap na granicy Polski  

z Federacją Rosyjską (253,1 tys.). Relacje te, w warunkach porównywalnych 

wzrastają (do ok. 7 razy) na korzyść granicy Polski z Białorusią, ze względu na fakt, 

iŜ przejścia w Gronowie i Gołdapi mają ograniczenia ruchu pojazdów odpowiednio 

do 6 i 7,5 t dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, a przejście w Bezledach do 10 ton 

dopuszczalnego nacisku na oś. Znaczenie poszczególnych przejść pod względem 

wielkości ruchu pojazdów ogółem, w tym cięŜarowych, na granicach objętych 

kontrolą, przedstawiają poniŜsze wykresy. 

Ruch pojazdów ogółem
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4.2. Dynamika ruchu środków transportu i wymiany 

handlowej 

1. W latach 2007-2008 (I półrocze) przez przejścia objęte kontrolą przejechało  

4.955,6 tys. pojazdów ogółem, w tym 1.260,5 tys. cięŜarowych (25,4 %). Ruch 

środków transportu w 2007 r. zmniejszył się w stosunku do 2006 r. o 13,2 % ogółem, 

w tym na granicy z Federacją Rosyjską o 16,0 %, a z Białorusią o 11,8 %. Zwiększył 

się natomiast o 10,2 % ruch pojazdów cięŜarowych, w tym o 2,0 % na granicy  

z Federacją Rosyjską i o 12,5 % na granicy z Białorusią. Wielkość ruchu towarowego 

w tym okresie na poszczególnych przejściach przedstawia poniŜszy wykres. 

Ruch towarowy
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Szczegóły w zakresie wielkości ruchu osób i środków transportu na objętych kontrolą 

przejściach granicznych podano w załącznikach nr 8.3 – 8.5. 

2. Granica z Federacją Rosyjską - przez dpg w Bezledach przewieziono 95,4 % 

ogólnej ilości towarów (597,8 tys. ton) przewiezionych przez tę granicę  

w badanym okresie. Dynamika wzrostu obrotu handlowego w 2007 r. na tym 

przejściu wyniosła 8,7 %, w stosunku do 2006 r. (w ujęciu ilościowym),  

przy czym o 5,7 % zmniejszył się ruch samochodów ogółem, a cięŜarowych wzrósł  

o 1,9 %. Wzrosła równieŜ o 7,8 % ilość samochodów ładownych, przekraczających 

granicę państwową na tym przejściu, przy odpowiednim spadku ilości samochodów 

jadących bez ładunku.  

Przez dpg w Gronowie przewieziono 4,5 % ogólnego tonaŜu towarów, 

przewiezionych przez granicę Polski z Federacją Rosyjską w badanym okresie. 
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Dpg w Gołdapi odgrywało znikomą rolę na tej granicy, zarówno w wielkości 

wymiany handlowej (poniŜej 0,2 %), jak i ruchu pojazdów cięŜarowych (5,2 %).  

3. Granica z Republiką Białoruś - w latach 2007-2008 (I półrocze) przewieziono 

przez nią ogółem 11.301,9 tys. ton towarów, z tego najwięcej przez dpg  

w Kukurykach  (42,1 %). Istotną rolę odgrywały równieŜ przejścia w Kuźnicy 

Białostockiej i Bobrownikach, których udział w wymianie handlowej przez 

wschodnią granicę Polski wynosił odpowiednio 31,9 % i 26,0 % (w ujęciu 

wagowym). Dynamika wzrostu wymiany handlowej w 2007 r. na tej granicy,  

w stosunku do jej wielkości w 2006 r. wyniosła ogółem 21,7 %. Największą 

dynamikę zmian w tym zakresie odnotowano na dpg w Kuźnicy Białostockiej  

(60,0 %). Istotnie równieŜ (o 43,7 %) wzrosła ilość przewoŜonych towarów przez dpg 

w Bobrownikach, czemu towarzyszył ponad 27 % wzrost natęŜenia transgranicznego 

ruchu cięŜarowych pojazdów ładownych na obu tych przejściach. Na dpg  

w Kukurykach odnotowano spadek wymiany handlowej o 4,7 % z zachowaniem 

stałego natęŜenia ruchu samochodów cięŜarowych. 

4. Największe znaczenie dla wymiany handlowej w latach 2007-2008 (I półrocze)  

miało dpg w Kukurykach, zarówno pod względem tonaŜu ogółem przewiezionych 

przez to przejście towarów (40 %), jak i wielkości ruchu pojazdów cięŜarowych  

(37,6 %). Spośród przejść objętych kontrolą przejście to jako jedyne, przeznaczone 

jest wyłącznie dla ruchu towarowego. DuŜą rolę odgrywały równieŜ przejścia  

w Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach, przez które przejechało odpowiednio  

19,7 % i 22,6 % wszystkich pojazdów cięŜarowych (1.260,5 tys.), które przekroczyły 

w badanym okresie objęte kontrolą przejścia. 

Szczegóły w zakresie dynamiki wielkości wymiany handlowej oraz ruchu 

samochodów cięŜarowych podano w załącznikach nr 8.5 i 8.6. 

5. Dla wymiany handlowej z Federacją Rosyjską mają znaczenie takŜe przejścia  

w Budzisku i Ogrodnikach na granicy z Litwą (wewnętrzna granica Unii 

Europejskiej). Nie objęto ich jednak niniejszą kontrolą, z uwagi na swobodny 

przepływ osób, pojazdów i towarów przez te przejścia, w związku z przynaleŜnością 

Polski i Litwy do UE i obszaru Schengen. 
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5. Wyniki kontroli 

5.1. Normatywno-prawne regulacje funkcjonowania 

kontroli na granicach i realizacji przewozów 

1. Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) oraz  

do obszaru Schengen (21 grudnia 2007 r.) właściwe słuŜby graniczne prowadzą 

kontrole przepływu towarów, środków transportu i osób w oparciu o przepisy 

Wspólnotowego Kodeksu Celnego3 i kodeksu granicznego Schengen4 oraz 

obowiązujące w zakresie działania tych słuŜb, przepisy prawa krajowego. 

2. Zgodnie z przepisami prawa krajowego, na polskiej granicy państwowej 

funkcjonują słuŜby uprawnione do dokonywania kontroli granicznej, w tym m.in.: 

• StraŜ Graniczna (SG) – powołana na podstawie ustawy z dnia 12 października  

1990 r. o StraŜy Granicznej5, która dokonuje kontroli ruchu granicznego  

i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 12 października 1990 r. o ochronie 

granicy państwowej6. Zapobiega ona transportowaniu bez zezwolenia przez 

granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz 

materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a takŜe przemieszczaniu  

bez zezwolenia przez granicę państwową środków odurzających i substancji 

psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych. Zasady 

organizacji kontroli granicznej i postępowania kontrolnego StraŜy Granicznej 

wynikają z podstawowego dokumentu, obowiązującego w tym zakresie,  

tj. rozporządzenia (WE) Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

15 marca 2006 r., ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujący 

przepływ osób przez granice (Kodeks graniczny Schengen). 

 

                                                 

3 Dz.U.UE.L.92.302.1 ze zm. 
4 Dz.U.UE.L.06.105.1 ze zm. - rozporządzenie (WE) Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks 
graniczny Schengen). 

5 Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm. 
6 Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944 ze zm.  



Wyniki kontroli 
 

 14 

• SłuŜba Celna (SC) – utworzona na podstawie ustawy z dnia 24 lipca  

1999 roku o SłuŜbie Celnej7, regulującej zasady funkcjonowania administracji  

oraz określającej zakres uprawnień funkcjonariuszy celnych. Podstawowe zadania 

kontrolne, w zakresie zapewnienia zgodności z prawem przywozu towarów 

na obszar celny Wspólnoty Europejskiej oraz wywozu towarów z obszaru celnego 

Wspólnoty Europejskiej, SC wykonuje w oparciu o rozporządzenie Rady (EWG) 

Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 roku, ustanawiające Wspólnotowy 

Kodeks Celny. Obejmują one w szczególności kontrolę obrotu towarowego  

z krajami trzecimi oraz obrotu wyrobami akcyzowymi, jak równieŜ zwalczanie 

przestępczości w tym zakresie, ochronę prawa własności intelektualnej oraz 

ochronę przed zagroŜeniem terrorystycznym. 

• Inspekcja Weterynaryjna - od 1 maja 2004 r. dokonuje kontroli na podstawie 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej8,  

której celem jest ochrona kraju oraz innych Państw Członkowskich UE  

przed przenikaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz wszelkich czynników 

(mikrobiologicznych, chemicznych i in.), stanowiących zagroŜenie dla zdrowia 

publicznego i zdrowia zwierząt w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz  

w paszach. Kontrola weterynaryjna przewoŜonych przez granicę państwową 

zwierząt, środków ich Ŝywienia, pochodzenia roślinnego, mineralnego, pasz  

i produktów pochodzenia zwierzęcego, dokonywana jest w granicznych 

inspektoratach, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których 

moŜe być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych9; 

• Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)  dokonuje 

kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, 

wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (i innych Państw 

Członkowskich UE) z państw trzecich, oraz środków transportu, słuŜących do ich 

przewozu. Jej celem jest niedopuszczenie do wprowadzenia na terytorium kraju 

oraz innych państw UE, organizmów szkodliwych, mogących spowodować straty 

                                                 

7 Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 ze zm. 
8 Dz. U. Nr 165, poz. 1590 ze zm. 
9 Dz. U. Nr 124, poz. 863. 
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gospodarcze w uprawach rolniczych, sadowniczych, szklarniowych i leśnych. 

Inspekcja działa na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie 

roślin10oraz ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie11, a kontrola 

fitosanitarna prowadzona jest przez jej oddziały graniczne na przejściach 

określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które moŜna 

wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty12. 

Graniczne słuŜby kontrolne realizują swoje zadania w oparciu Wspólnotowy Kodeks 

Celny i kodeks graniczny Schengen oraz o resortowe przepisy wykonawcze, 

określające organizację i sposób prowadzenia kontroli, a takŜe opracowane przez 

słuŜby procedury postępowania kontrolnego, zgodne z prawodawstwem między-

narodowym. Podstawowe regulacje w tym zakresie to m.in.: 

• w StraŜy Granicznej: 

a. kodeks graniczny Schengen. 

b. „Praktyczny podręcznik dla StraŜy Granicznej”, ustanowiony zaleceniami 
(06/11/2006) Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 6 listopada 2006 r. - 
podstawowy dokument określający zasady kontroli granicznej, wprowadzony 
przez Komisję WE w trosce o ich ujednolicenie i skuteczne wdroŜenie, 

c. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez 
funkcjonariuszy StraŜy Granicznej13, 

d. zarządzenie Nr 8 Komendanta Głównego (KG) SG z 23 marca 2006 r. w sprawie 
kontroli przewozu przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji 
chemicznych, materiałów promieniotwórczych, środków odurzających i substancji 
psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych14, 

e. zarządzenie nr Z-81 Komendanta Głównego SG z 29 sierpnia 2007 r.  
w sprawie sposobu pełnienia słuŜby granicznej i prowadzenia działań 
granicznych, opatrzone klauzulą „zastrzeŜone”, 

f. algorytmy postępowania w róŜnych sytuacjach kontrolnych (szczegółowe opisy 
poszczególnych czynności do wykonania w ramach określonej kontroli), 
wprowadzone do stosowania wewnętrznymi zarządzeniami komendantów 
jednostek organizacyjnych SG. 

                                                 

10 Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 ze zm. 
11 Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271 ze zm. 
12 Dz. U. Nr 100, poz. 1018 ze zm. 
13 Dz. U. Nr 238, poz. 1729 ze zm. 
14 Dz.  Urz. KG SG Nr 2 poz. 8 ze zm. 
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• w SłuŜbie Celnej: 

a. Wspólnotowy Kodeks celny, 

b. ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne15, 

c. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów 
celnych, w których dokonywane są czynności przewidziane przepisami prawa 
celnego w zaleŜności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą 
być obejmowane towary16, 

d. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów 
formularzy stosowanych w sprawach celnych17, 

e. procedury postępowania w róŜnych sytuacjach kontrolnych (szczegółowe opisy 
poszczególnych czynności do wykonania w ramach określonej kontroli, zarówno 
w typowych, jak i szczególnych przypadkach kontroli), wprowadzone  
do stosowania wewnętrznymi zarządzeniami naczelników urzędów celnych. 

• w słuŜbie weterynaryjnej: 

a. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej18, 

b. ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej, 

c. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania weterynaryjnej 
kontroli granicznej przesyłek zwierząt i przesyłek produktów19, 

d. procedury kontroli, opracowane przez Graniczne Inspektoraty Weterynarii  
na podstawie przepisów unijnych i krajowych, szczegółowo określające tryb  
i zasady przeprowadzania kontroli w róŜnych sytuacjach i na poszczególnych jej 
etapach. 

• w słuŜbie fitosanitarnej: 

a. procedury kontroli opracowane przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa, na podstawie art. 84 ust.2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.  
o ochronie roślin. 

We wszystkich jednostkach, objętych kontrolą, zapewniony został funkcjonariuszom 

bezpośredni i stały dostęp do obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych 

regulacji w zakresie organizacji i przebiegu procesów kontrolnych przepływu osób, 

towarów i środków transportu przez granicę państwową RP. 

 

                                                 

15 Dz. U. Nr 68, poz. 622 ze zm. 
16 Dz. U. Nr 251, poz. 2511 ze zm.  
17 Dz. U. Nr 283, poz. 2824 ze zm. 
18 Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 ze zm. 
19 Dz. U. Nr 31, poz. 270. 
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Zgodnie z postanowieniem art. 64 ust. 1-4 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym20 - ruch pojazdu lub zespołu pojazdów, którego naciski osi wraz  

z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych  

dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, albo którego wymiary lub masa 

wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych  

w przepisach niniejszej ustawy, jest dozwolony tylko pod warunkiem uzyskania 

zezwolenia. Ustawa ta określa kompetencje organów i ogólne warunki wydawania 

zezwoleń, w tym przez naczelników urzędów celnych, na jednokrotny przejazd  

po drogach krajowych, w wyznaczonym czasie, pojazdu przekraczającego granicę 

państwa, przy wjeździe na terytorium RP. Szczegółowe warunki i tryb wydawania 

zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych określił Minister Infrastruktury  

w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2004 r.21 Dopuszczalne wymiary, masy i naciski 

osi pojazdów poruszających się po drogach RP, określone zostały w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia22. Podstawowe normatywy  

w tym zakresie to: 

• długość pojazdu członowego nie moŜe przekraczać 16,5 m, a zespołu 

złoŜonego z pojazdu silnikowego i przyczepy – 18,75 m (§ 2 ust. 1 pkt 3 i 4), 

• szerokość pojazdu (z zastrzeŜeniem) nie moŜe przekraczać 2,55 m, a pojazdu 

do przewozu towarów w określonej temperaturze, jeŜeli boczne ściany  

z izolacją termiczną mają grubość nie mniejszą niŜ 45 mm kaŜda, moŜe 

wynosić do 2,6 m (§ 2 ust. 2), 

• wysokość pojazdu nie moŜe przekraczać 4,0 m (§ 2 ust.4) 

Pojazdy przekraczające warunki, określone w tym rozporządzeniu, są pojazdami 

nienormatywnymi w rozumieniu art. 4 pkt 25 ustawy o drogach publicznych23. 

Normy w zakresie nacisku osi wynikają z odpowiednich rozporządzeń Ministra 

Infrastruktury z 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych i wojewódzkich,  

                                                 

20 Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm. 
21 Dz. U. Nr 267, poz. 2660. 
22 Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.  
23 Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm. 
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po których mogą poruszać się pojazdy, o określonych dopuszczalnych naciskach 

osi24. Wynoszą one: 

• do 11,5 tony nacisku pojedynczej osi napędowej na drogach prowadzących  

do dpg w Kuźnicy Białostockiej, Bobrownikach i Kukurykach, 

• do 10 ton nacisku pojedynczej osi na drodze prowadzącej do dpg w Bezledach. 

Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - inne 

drogi stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym 

nacisku pojedynczej osi do 8 t. 

3. Przejazdy pojazdów nienormatywnych przez drogowe przejścia graniczne mogą 

odbywać się na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych. Zgodnie  

z art. 13 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – korzystający z dróg publicznych są obowiązani  

do ponoszenia opłat za przejazdy po drogach publicznych pojazdów 

nienormatywnych. Stawki opłat za jednorazowy przejazd po drogach krajowych,  

w wyznaczonym czasie, pojazdu nienormatywnego, który przekracza granicę 

państwa, określone zostały w art. 13 c ust. 4 tej ustawy i wynoszą: 

• 150 zł – za przekroczenie dopuszczalnej długości pojazdu nie więcej niŜ o 2 m, 

• 150 zł – za przekroczenie dopuszczalnej szer. pojazdu nieprzekraczającej 3 m, 

• 450 zł – za przekroczenie dopuszczalnych wielkości nacisków osi pojedynczych 

lub składowych do 15 %. 

Zgodnie z art. 13 c ust. 8 i 10 ustawy o drogach publicznych, ustala je i pobiera 

naczelnik urzędu celnego, przy wjeździe na terytorium RP. 

Dopuszczony jest takŜe wjazd na teren RP pojazdów nienormatywnych, których 

parametry przekraczają wielkości, o których wyŜej mowa. Zezwolenie na przejazd  

w takim przypadku wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  

lub upowaŜniona przez niego państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna. 

Wielkości parametrów oraz stawek opłat za jednorazowy przejazd w wyznaczonym 

                                                 

24 Dz. U. Nr 219, poz. 1860 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r.  
w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym 
nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t (Kuźnica B., Bobrowniki, Kukuryki). 

 Dz. U. Nr 219, poz. 1861 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r.  
w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy 
o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Bezledy). 



Wyniki kontroli 

 19  

czasie, po ustalonej trasie, pojazdu nienormatywnego, określone zostały w załączniku 

nr 1 do ustawy, a ich skrajne wartości podano w załączniku nr 8.7 Informacji. 

Zgodnie z art. 13 g ust. 1 ustawy o drogach publicznych - za przejazd po drogach 

publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami  

o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierza się 

karę pienięŜną, w drodze decyzji administracyjnej. W załączniku Nr 2 do tej ustawy 

określono wielkości parametrów oraz wysokość kar pienięŜnych za stwierdzony 

przejazd po drogach RP pojazdów nienormatywnych, w zaleŜności od rodzaju 

pojazdu i przekroczonego parametru oraz skali przekroczenia. Wysokość i rozpiętość 

kar za naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym25 za wykonywanie transportu bez odpowiedniego pozwolenia  

oraz za naruszenie prawa przewozu materiałów niebezpiecznych, podano  

w załączniku nr 8.8. 

Podsumowanie 

1. Graniczne słuŜby kontrolne, funkcjonuj ące na polsko-rosyjskiej i polsko-

białoruskiej granicy, realizują swoje zadania w oparciu o przepisy prawa Unii 

Europejskiej, kodeksu granicznego Schengen i prawa krajowego.  

2. Opracowane przez słuŜby procedury mają słuŜyć do ujednolicenia 

postępowania funkcjonariuszy wykonujących czynności kontrolne.  

3. Ustawowe uregulowanie przejazdu pojazdów nienormatywnych po drogach 

publicznych i warunków wykonywania transportu drogowego oraz określenie 

opłat i kar z tym związanych – powinno dawać podstawy do jednolitego 

traktowania przewoźników w takich samych sytuacjach przez graniczne słuŜby 

kontrolne na róŜnych przejściach granicznych. 

 

 

                                                 

25 Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm. 
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5.2. Charakterystyka i plany rozwoju drogowych 

przejść granicznych  

1. Północna i wschodnia, lądowa granica Polski. 

Po przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, granica zachodnia, 

południowa oraz polsko-litewska przekształciła się w wewnętrzną granicę wspólnoty 

europejskiej, a polsko-rosyjska, polsko-białoruska i polsko-ukraińska  

w zewnętrzną granicę Unii. Długość tej granicy wynosi 1185 km, z tego: z Republiką 

Białoruś – 418 km, z Federacją Rosyjską 232 km i z Ukrainą 535 km. 

2. Charakterystyka przejść granicznych. 

Na granicy polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej funkcjonują po trzy drogowe 

przejścia graniczne, na których dokonywana jest obsługa ruchu towarowego,  

tj. w Kuźnicy Białostockiej, Bobrownikach i Kukurykach oraz w Gronowie, 

Bezledach i Gołdapi. Ich obecny stan, parametry i moŜliwości odprawowe  

są następujące:26 

• dpg w Kuźnicy Białostockiej, (po stronie białoruskiej Bruzgi) - jedno  
z najnowocześniejszych przejść drogowych, połoŜone na obszarze 18 hektarów, 
przeznaczone dla ruchu osobowego, cięŜarowego i pieszego, z przewidzianą 
projektem liczbą odpraw 8.000 pojazdów w ruchu osobowym i 1.500 pojazdów 
cięŜarowych w ciągu doby. Przejście posiada 167 miejsc postojowych dla odpraw 
ruchu towarowego, w tym 96 stanowisk na platformie wyjazdowej z Polski  
i 71 stanowisk na platformie wjazdowej. Liczba stanowisk do kontroli 
dokumentów w ruchu towarowym wynosi łącznie 16, z tego po 8 stanowisk  
na wywozie i przywozie towarów. Przejście graniczne wyposaŜono w najnowszej 
jakości sprzęt i urządzenia, w pełni zapewniające prowadzenie sprawnej  
i skutecznej kontroli granicznej. W 2007 r. odprawiono na tym przejściu 161,5 tys. 
samochodów cięŜarowych, tj. o 22 % więcej niŜ w 2006 r. (132,3 tys.), a ich udział 
w ilości pojazdów odprawionych ogółem (1.304,5 tys.) stanowił 12,4 %. Średnio 
na dobę w 2007 r. odprawiano 3.125 pojazdy osobowe i 443 cięŜarowe. W okresie 
objętym kontrolą najwięcej samochodów cięŜarowych na jednej zmianie 
odprawiono w grudniu 2007 r. (162 wwóz – 15 XII i 254 wywóz – 18 XII).27 

• dpg w Bobrownikach, (po stronie białoruskiej Bierestowica) – funkcjonuje  
na obszarze 7,5 hektara jako przejście osobowo-towarowe. Jego projektowe 
zdolności przepustowe wynoszą: 2.800 pojazdów osobowych i 800 pojazdów 
cięŜarowych na dobę. Posiada ono 73 miejsca postojowe dla odpraw ruchu 

                                                 

26 Dane pochodzą takŜe z Informacji Nr ewid. 148/2008/P/03/143 LLU o wynikach kontroli 
utrzymywania drogowych i kolejowych przejść granicznych na północno-wschodnim i wschodnim 
odcinku granicy państwowej w latach 2006-2008 (I kwartał). 

27 Przejście w Kuźnicy Białostockiej wykorzystuje obecnie w ok. 40-50 % swoje zdolności projektowe,  
co jest zaleŜne od natęŜenia ruchu na tym przejściu i sprawności odpraw po stronie białoruskiej. 
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towarowego, w tym 42 stanowiska na platformie wyjazdowej i 31 stanowisk  
na platformie wjazdowej. Do kontroli dokumentów w ruchu towarowym 
przeznaczonych jest łącznie 9 stanowisk, z tego 5 na wywozie towarów  
i 4 na przywozie. Od kilku lat prowadzone są prace modernizacyjne, mające  
na celu podniesienie standardu przejścia. W 2007 r. odprawiono na tym przejściu  
189,0 tys. samochodów cięŜarowych, tj. o 31,1 % więcej niŜ w 2006 r. (144,2 tys.), 
a ich udział w ilości pojazdów odprawionych ogółem (819,0 tys.) stanowił 23,1 %. 
Średnio na dobę w 2007 r. odprawiano 1.724 pojazdów osobowych i 518 
cięŜarowych. W okresie objętym kontrolą najwięcej samochodów cięŜarowych na 
jednej zmianie odprawiono 3 grudnia 2007 r. – 409 (818 w przeliczeniu na dobę). 

• dpg w Kukurykach , (po stronie białoruskiej Kozłowicze) – przejście towarowe,  
o powierzchni 26 hektarów, z terminalem samochodowym odpraw  
w Koroszczynie, połączonym z miejscem przekraczania granicy 
pięciokilometrową drogą celną. Projektowa przepustowość przejścia wynosi 4.000 
pojazdów cięŜarowych na dobę.28 Sala odpraw ma łącznie 28 stanowisk  
do kontroli dokumentów, z tego po 7 stanowisk na wywozie i przywozie towarów,  
a 14 stanowisk, przygotowanych dla białoruskich słuŜb celnych (od uruchomienia 
terminala w 1999 r. brak wspólnych odpraw), stanowi obecnie rezerwę dla SC, 
moŜliwą do wykorzystania przy znacznym wzroście natęŜenia ruchu. Przejście 
posiada 500 miejsc postojowych dla odprawianych samochodów, po 250 na obu 
kierunkach ruchu. Rozwiązania architektoniczne i organizacyjne przejścia,  
w szczególności terminala w Koroszczynie, czynią go jednym z najbardziej 
nowoczesnych i dostosowanych do wymogów Unii Europejskiej przejść  
na zewnętrznej jej granicy. W 2007 r. odprawiono na tym przejściu  
317,2 tys. samochodów cięŜarowych – tyle samo co w 2006 r. Średnio na dobę 
odprawiano 867 pojazdów. W okresie objętym kontrolą najwięcej samochodów  
w ciągu jednej doby odprawiono w kwietniu 2008 r. – 1.558. 

• dpg w Gronowie (po stronie rosyjskiej Mamonowo) – przejście osobowo-
towarowe, funkcjonujące na obszarze 3,6 hektara, przeznaczone do obsługi ruchu 
towarowego samochodów cięŜarowych o masie całkowitej do 6 ton, posiada  
9 pasów ruchu, 5 na wjeździe i 4 na wyjeździe, bez wydzielonych pasów  
do obsługi ruchu towarowego. Projektowa przepustowość przejścia wynosi 1.500 
samochodów osobowych na dobę i 50 samochodów cięŜarowych i autokarów.  
Od kilku lat przejście jest systematycznie rozbudowywane i modernizowane.  
W 2007 r. odprawiono na tym przejściu 35,2 tys. samochodów cięŜarowych,  
tj. o 38,1 % więcej niŜ w 2006 r. (25,5 tys.), a ich udział w ilości pojazdów 
odprawionych ogółem (380,7 tys.) stanowił 9,2 %. Średnio na dobę w 2007 r. 
odprawiano 944 pojazdy osobowe i 96 cięŜarowych. W okresie objętym kontrolą 
najwięcej samochodów cięŜarowych w ciągu doby odprawiono w kwietniu  
(55 – wjazd) i listopadzie 2007 r. (73 – wyjazd). 

• dpg w Bezledach, (po stronie rosyjskiej Bagrationowsk) – przejście osobowo-
towarowe, zlokalizowane na obszarze 24 hektarów, z dopuszczalnym ruchem 

                                                 

28 Projektowa przepustowość przejścia określona została przy załoŜeniu prowadzenia wspólnych 
odpraw w terminalu w Koroszczynie przez polskie i białoruskie graniczne słuŜby kontrolne,  
co nigdy nie miało miejsca. Wykorzystanie zaś rzeczywistych zdolności odprawowych  terminala 
w Koroszczynie zaleŜy od tempa odpraw białoruskich słuŜb granicznych w Kozłowiczach, które są 
mniejsze od zdolności terminala odpraw w Koroszczynie. 
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samochodów cięŜarowych o maksymalnym nacisku do 10 ton na oś. Posiada  
10 pasów ruchu, po 5 na wjeździe do i wyjeździe z Polski, w tym 3 pasy  
dla obsługi ruchu towarowego (1 na wjeździe i 2 na wyjeździe). Na obu 
kierunkach ruchu jest po 5 stanowisk do kontroli celnej samochodów cięŜarowych. 
Od kilku lat przejście jest systematycznie rozbudowywane i modernizowane.  
W 2007 r. odprawiono na tym przejściu 119,9 tys. samochodów cięŜarowych,  
tj. o 1,9 % więcej niŜ w 2006 r. (117,6 tys.), a ich udział w ilości pojazdów 
odprawionych ogółem (581,6 tys.) stanowił 20,6 %. Średnio na dobę w 2007 r. 
odprawiano 1.262 pojazdy osobowe i 328 cięŜarowych. W okresie objętym 
kontrolą najwięcej samochodów cięŜarowych na jednej zmianie odprawiono  
w kwietniu 2007 r. (205 – wjazd) i marcu 2008 r. (202 – wyjazd).29 

• dpg w Gołdapi, (po stronie rosyjskiej Gusiew) – przejście osobowo-towarowe, 
funkcjonujące na obszarze 5,7 hektara, przeznaczone do obsługi ruchu 
towarowego dla samochodów cięŜarowych o masie całkowitej do 7,5 tony. Posiada  
4 pasy, po 2 w obu kierunkach ruchu, przy czym nie ma wydzielonych pasów 
odpraw dla samochodów cięŜarowych W 2007 r. odprawiono na tym przejściu  
8,8 tys. samochodów cięŜarowych, tj. o 49,9 % mniej niŜ w 2006 r. (17,5 tys.),  
a ich udział w ilości pojazdów odprawionych ogółem (245,7 tys.) stanowił 3,6 %. 
Średnio na dobę w 2007 r. odprawiano 647 pojazdów osobowych i 24 cięŜarowe. 
W okresie objętym kontrolą najwięcej samochodów (osobowych i cięŜarowych 
razem) odprawiono na jednej zmianie w styczniu (366 – wyjazd) i lipcu 2007 r. 
316 - wjazd). 

3. Struktura przewoŜonych towarów była róŜna dla obu objętych kontrolą granic  

i dla kierunków ruchu (wwóz, wywóz). 

Na granicy z Federacją Rosyjską najczęściej wwoŜonymi towarami do Polski 

były30 (wg pierwszych 4 cyfr kodów cyfrowych towarów): 

• 4407 – drewno przetarte      21,9 %, 
• 4403 – drewno surowe     17,0 %, 
• 7326 – pozostałe artykuły z Ŝeliwa lub stali   16,9 % 
• 0304 – filety rybne i pozostałe mięso rybne   13,7 % 
• 2530 – substancje mineralne     11,3 %, 
• 8418 – chłodziarki i zamraŜarki    10,4 % 
• 3208 – farby i pokosty       4,9 %. 

WywoŜone z Polski towary przez tę granicę to przede wszystkim31: 

• 8708 – części i akcesoria do pojazdów samochodowych 32,2 %, 
• 8707 – nadwozia do pojazdów mechanicznych  27,6 %, 
• 4410 – płyta wiórowa        9,2 %, 
• 8701 – ciągniki        9,2 %, 

                                                 

29 brak danych o projektowych zdolnościach przepustowych przejścia. 
30 dane ustalono na podstawie zbadania 57 % ogólnej wartości wwiezionych towarów. 
31 dane ustalono na podstawie zbadania 30,2 % ogólnej wartości wywiezionych towarów. 
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W latach 2007-2008 (I półrocze) przez granicę z Federacją Rosyjską przewieziono 

towary o wartości ogółem 3.425.384,4 tys. zł, w tym 98,5 % w ramach wymiany 

handlowej z Federacją Rosyjską. Przez dpg w Bezledach, Gronowie i Gołdapi 

przewieziono towary w ilościach stanowiących odpowiednio 89,2 %, 9,8 % i 1,0 % 

ich wartości ogółem. 

Przez granicę z Republiką Białoruś przewieziono w badanym okresie 11.301,9 tys. 

ton towarów ogółem, w tym 98,7 % w tranzycie. Tyko 1,3 % towarów (151,3 tys. ton) 

przewieziono w procedurze dopuszczenia do obrotu (wwóz) lub otwarciem procedury 

wywozu na przejściu granicznym. Według wykazanych w tym zakresie danych  

na dpg w Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach (26 % przewozów ogółem) – 

struktura przewozów tranzytowych w podziale na kraje pochodzenia  

lub przeznaczenia towaru była następująca: 

Struktura tranzytu według krajów pochodzenia 
lub przeznaczenia towarów

5,2%

16,7%

78,1%

Rosja

Białoruś

Inne państwa

 

W latach 2007-2008 (I półrocze) przez poszczególne przejścia przewieziono  

w tranzycie nw. ilości towarów: 

• dpg w Kuźnicy – 3.526,7 tys. ton, tj. 31,6 % tranzytu ogółem, 

• dpg w Bobrownikach – 2.939,0 tys. ton, 26,4 %, 

• dpg w Kukurykach – 4.684,9 tys. ton, 42,0 %. 

Największą dynamikę przewozów w tranzycie odnotowano na przejściu w Kuźnicy 

Białostockiej. W 2007 r. przez przejście to przewieziono 2.390,7 tys. ton towarów,  

tj. o 64 % więcej niŜ w 2006 r., a w Bobrownikach 1.955,5 tys. ton, tj. o 43,7 % 

więcej. Przez dpg w Kukurykach przewieziono w 2007 r. 3.142,6 tys. ton towarów,  

tj. o 3,9 % mniej niŜ w 2006 r. 

Szczegóły w zakresie ilości przewiezionych tranzytem towarów przez dpg na granicy 

z Białorusią przedstawiono w załączniku nr 8.9. 
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4. Sprawność granicznych odpraw towarów i środków transportu towarowego. 

Na wszystkich skontrolowanych przejściach, odprawy graniczne ruchu towarowego 

po stronie polskiej przebiegały sprawnie i efektywnie. SłuŜby graniczne 

dostosowywały organizację odpraw towarów do okresowych wzrostów natęŜenia 

ruchu granicznego. Nie przynosiło to spodziewanych rezultatów z powodu odbioru 

mniejszej liczby samochodów przez słuŜby białoruskie i rosyjskie. Kolejki 

samochodów cięŜarowych występowały głównie na kierunku wyjazdowym  

z Polski. Tworzyły się cyklicznie w weekendy, w okresie świąt państwowych  

i religijnych oraz sezonowo, w miesiącach listopad-grudzień, z powodu kończących 

się w danym roku kontraktów handlowych. Przyczyną tworzenia się kolejek w końcu 

stycznia 2008 r. była takŜe akcja protestacyjna polskiej SłuŜby Celnej. Ustalony  

w kontrolach słuŜb granicznych stan faktyczny w tym zakresie - był następujący: 

• na granicy z Federacją Rosyjską: 

o na przejściach w Gronowie i Gołdapi ruch towarowych środków transportu 
odbywał się na bieŜąco. Przejścia te nie miały jednak istotnego znaczenia  
pod względem wielkości ruchu towarowego. 

o na dpg w Bezledach – w 89,2 % pełnionych słuŜb przez funkcjonariuszy 
celnych w 2007 r. i 78,4 % słuŜb w I półroczu 2008 r. odprawy pojazdów 
cięŜarowych odbywały się na bieŜąco lub czas oczekiwania na odprawę  
nie przekraczał 2 godzin. Wskaźnik ten poprawił się w stosunku do 2006 r.  
o 11,9 %. Najwięcej kolejek na wyjeździe z Polski (138, tj. 87,3 %) wystąpiło  
w przedziale od 2 do 8 godz. oczekiwania, przy czym w 2007 r. było ich 78,  
tj. o 47,7 % mniej niŜ w 2006 r. W opinii kierownictwa Oddziału Celnego  
w Bezledach, samochody cięŜarowe po odprawie granicznej oczekiwały  
z reguły kilka godzin na wpuszczenie ich przez stronę rosyjską, blokując 
miejsca postojowe przed budynkiem odpraw, uniemoŜliwiając przez to 
dokonywanie odpraw kolejnych pojazdów. Infrastruktura tego przejścia oraz 
moŜliwości kadrowe SłuŜby Celnej pozwalały na odprawienie w ciągu jednej 
zmiany ok. 400 samochodów, podczas gdy np. od maja 2008 r. strona rosyjska 
przyjmowała średnio ok. 70 pojazdów na zmianie. Miało to związek  
z przeniesieniem punktów odpraw z przejść granicznych do zarządzanych przez 
komercyjne firmy terminali, ulokowanych w głębi Obwodu Kaliningradzkiego. 
Kolejki samochodów oczekujących na odprawy tworzyły się głównie  
od czwartku do niedzieli, wraz ze zwiększającym się nasileniem w tych dniach 
ruchu samochodów cięŜarowych. 

• na granicy z Republiką Białoruś: 

o przed przejściami w Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach tworzyły się 
kolejki pojazdów oczekujących na wyjazd z Polski, w tym oczekujących  
na rozpoczęcie odprawy, głównie z powodu odbioru przez stronę białoruską 
mniejszej liczby pojazdów niŜ odprawiali funkcjonariusze polskiej SłuŜby 
Celnej. Średni czas oczekiwania na wjazd do Białorusi pojazdów po odprawach 
w Polsce wynosił w Bobrownikach ok. 2 godzin w 2007 r. i ok. 1,7 godz.  
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w I połowie 2008 r., a w Kuźnicy Białostockiej odpowiednio ponad 4 i 3,7 
godziny. Skutkiem dysproporcji w tempie odpraw po obu stronach granicy było 
tworzenie się kolejek samochodów po stronie polskiej, w których średni czas 
oczekiwania na odprawę np. w czerwcu 2007 i 2008 r. wynosił odpowiednio  
6,7 i 8,9 godz. na dpg w Bobrownikach oraz 2,3 i 5,4 godz. w Kuźnicy 
Białostockiej. Największe kolejki samochodów na tych przejściach wystąpiły  
w 2007r. w okresie Świąt BoŜego Narodzenia (14-17 grudnia) – do 612 
samochodów w Bobrownikach i 450 w Kuźnicy. W okresie akcji protestacyjnej 
polskiej SłuŜby Celnej (26-29 stycznia 2008 r.) wynosiły one do 680 
samochodów w Bobrownikach i 400 w Kuźnicy Białostockiej. Przejścia te 
pracowały w tym okresie i do nich kierowały się wówczas samochody z przejść 
objętych akcją protestacyjną SłuŜby Celnej. 

o na dpg w Kukurykach w 2007 r. zarejestrowano 404 kolejki samochodów  
o czasie oczekiwania powyŜej 2 godzin, tj. o 40 % więcej niŜ w 2006 r.  
Najwięcej kolejek (27,4 %) na wyjeździe z Polski stwierdzono w przedziale  
od 4 do 8 godzin oczekiwania na odprawę i w przedziale od 12 do 24 godzin  
(25,9 %.). Kolejki powyŜej 60 godzin oczekiwania na odprawę na wyjeździe  
z Polski stanowiły 8,4 % ogólnej ich ilości. W okresie objętym kontrolą,  
na wyjeździe z Polski było ich 6,5 razy więcej niŜ na kierunku wjazdowym. 
Główną przyczyną ich powstawania było mniejsze tempo odpraw białoruskich 
słuŜb celnych od polskiej SłuŜby Celnej, a takŜe ograniczenia w zakresie 
dopuszczalnego nacisku na oś, wprowadzane przez Białoruś w okresie 
wiosennym na drogach prowadzących do przejść w Bobrownikach i Kuźnicy 
Białostockiej. Ich przyczyną była równieŜ zwiększona ilość przewoŜonych 
towarów w 2008 r. w związku z wejściem Polski do obszaru Schengen. Mimo 
akcji protestacyjnej SC, ich ilość w I półroczu 2008 r. wyraźnie zmniejszyła się 
- do 56 % kolejek z 2007 r., w przeliczeniu na cały rok, w tym blisko 2-krotnie  
w zakresie oczekiwania do 8 godzin i 2,5-krotnie w zakresie oczekiwania  
od 12 do 24 godzin. Na przejściu tym odnotowano równieŜ czasy oczekiwania 
w przedziale 24-60 godzin i powyŜej 60 godzin, co było konsekwencją akcji 
protestacyjnej polskiej SłuŜby Celnej. W latach 2007-2008 (I półrocze) odbyły 
się trzy robocze spotkania polskich i białoruskich słuŜb celnych, zorganizowane  
w okresach znacznego wydłuŜenia się kolejek pojazdów oczekujących  
na przekroczenie granicy. Ich celem było dokonanie analizy przyczyn 
powstawania kolejek oraz dokonanie uzgodnień w zakresie zwiększenia liczby 
odprawianych pojazdów i eliminacji kolejek. 

5. Obsada kadrowa słuŜb kontrolnych, na wszystkich przejściach objętych 

badaniem, zapewniała prawidłową realizację zadań, mimo Ŝe nie obsadzono 

wszystkich planowanych etatów. W okresach natęŜenia przewozu towarów 

kierownicy kontrolowanych jednostek podejmowali działania mające na celu 

utrzymanie płynności odpraw i przeciwdziałanie narastaniu kolejek pojazdów 

oczekujących na odprawę. Stosowano m.in. przeniesienia stałe lub czasowe 

funkcjonariuszy celnych z administracji lub z innych przejść do pracy  

na stanowiskach kontrolerskich, przesuwano urlopy pracownicze na okresy 

mniejszego natęŜenia ruchu pojazdów, wyznaczano dodatkowe słuŜby  
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przy odprawach samochodów cięŜarowych. Dzięki m.in. tym działaniom, pomimo 

wzrostu ilości pojazdów cięŜarowych przekraczających granicę RP w Kuźnicy 

Białostockiej i Bobrownikach, odpowiednio o 22 % i 31,1 % - zmniejszono średni 

czas oczekiwania pojazdów na odprawę o ok. 15 % w Kuźnicy Białostockiej,  

a w Bobrownikach utrzymano na zbliŜonym poziomie w stosunku do 2006 r.  

Na dpg w Kukurykach, przy stałym natęŜeniu ruchu pojazdów, w I półroczu 2008 r. 

skrócono średni czas przebywania pojazdów na terenie terminala odpraw o 22 % 

ogółem w stosunku do 2006 r., w tym o 33 % na kierunku wywozu towarów z Polski, 

(m.in. w wyniku zwiększenia od sierpnia 2007 r. o 8 % ilości funkcjonariuszy celnych 

wykonujących czynności kontrolne). Przejścia objęte badaniem były otwarte  

dla ruchu przez całą dobę, jednakŜe tylko funkcjonariusze SłuŜby Celnej i StraŜy 

Granicznej wykonywali czynności kontrolne, związane z dokonywaniem odpraw  

w sposób ciągły. SłuŜby weterynaryjne i fitosanitarne realizowały swoje zadania  

w sposób ciągły (takŜe w niedziele i święta) jedynie w terminalu odpraw  

w Koroszczynie, a na przejściach w Bezledach, Kuźnicy Białostockiej  

i Bobrownikach – bez niedziel i świąt, według harmonogramu pracy, w przedziale 

czasu od 800 do 2200. Podejmowane działania na rzecz zwiększenia stanu zatrudnienia, 

w celu zapewnienia obsługi całodobowej tych słuŜb lub utrzymania sprawności  

jej wykonywania w okresach zwiększonego natęŜenia przewozu towarów,  

nie przyniosły pozytywnych rezultatów. I tak: 

na dpg w Bezledach – słuŜba weterynaryjna realizowała zadania przy zatrudnieniu  

na poziomie 70-72 % przyznanych etatów. Podejmowane próby zatrudnienia lekarzy 

weterynarii kończyły się niepowodzeniem, ze względu na oferowane nieatrakcyjne 

warunki płacy. W słuŜbie fitosanitarnej obsada kadrowa zapewniała właściwą 

realizację zadań, mimo występującej rotacji w grupie pracowników o staŜu do 5 lat, 

wynikającej z powodu niskiego poziomu zarobków. 

na dpg w Kuźnicy Białostockiej – słuŜba weterynaryjna realizowała zadania  

przy zatrudnieniu na poziomie 71-80 % przyznanych etatów. Od 2005 r. Graniczny 

Lekarz Weterynarii (GLW) ubiegał się bezskutecznie w Głównym Inspektoracie 

Weterynarii o przyznanie etatów i środków finansowych na zwiększenie zatrudnienia  

i zapewnienia całodobowej obsługi. W słuŜbie fitosanitarnej (takŜe w Bobrownikach) 

zapewniono obsadę kadrową, wystarczającą do pracy w wymiarze od 10 do 12 godzin 

dziennie. Brak odpraw fitosanitarnych w nocy powodował wydłuŜenie czasu 
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przebywania pojazdów na przejściach, w pojedynczych przypadkach - nawet  

do 12 godzin. WydłuŜone przebywanie pojazdów na terenie przejść, spowodowane 

godzinami pracy tych słuŜb, dotyczyło wyłącznie kierunku wwozowego i nie miało 

wpływu na tworzenie się kolejek na wywozie towarów z Polski. 

na dpg w Kukurykach – w terminalu odpraw w Koroszczynie, pomimo 

zmniejszenia się z 12 do 9 osób stanu etatowego lekarzy weterynarii z powodów 

płacowych, utrzymano sprawność i skuteczność wykonywanych kontroli. 

Podejmowane przez Granicznego Lekarza Weterynarii próby uzupełnienia stanu 

etatowego przyniosły znikome efekty, zatrudniono bowiem tylko 1 lekarza  

na ½ etatu. Stan zatrudnienia w słuŜbie fitosanitarnej zapewniał prawidłową realizację 

zadań kontrolnych. 

6. Infrastruktura przej ść granicznych i drogi dojazdowe. 

Na wszystkich przejściach objętych kontrolą stan infrastruktury technicznej po stronie 

polskiej zapewniał prowadzenie sprawnej obsługi odpraw samochodów cięŜarowych. 

Właściwe wyposaŜenie słuŜb kontrolnych w urządzenia techniczne i sprzęt 

specjalistyczny umoŜliwiało skuteczną kontrolę dokumentów, osób, pojazdów  

i przewoŜonych towarów, zarówno pod kątem zapobieŜenia nielegalnemu 

przekraczaniu granicy, wykrycia nielegalnie przewoŜonych materiałów i substancji 

niebezpiecznych oraz sprawdzenia stanu technicznego pojazdów. Infrastruktura 

przejść na granicy Polski z Białorusią oraz prowadzące do nich drogi dojazdowe –  

nie miały dla ruchu towarowego Ŝadnych ograniczeń, poza dopuszczalnym naciskiem  

do 11,5 tony na pojedynczą oś napędową na tych drogach, z moŜliwością 

wykonywania przewozów z większym niŜ dopuszczalny nacisk, po uzyskaniu 

zezwolenia. Wszystkie drogowe przejścia na granicy z Federacją Rosyjską miały 

większe ograniczenia w zakresie ruchu towarowego niŜ przejścia na granicy  

z Republiką Białoruś - podano je w pkt 4.1. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie 

ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz 

czasu ich otwarcia (od 1 stycznia 2009 r. - obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2008 r.) 32 

- przejście w Bezledach jest przejściem z dozwolonym ruchem osobowym  

                                                 

32 M. P. Nr 37, poz. 568 (od 1 stycznia 2009 r. - M. P. z 2008 r. Nr 97, poz. 854.) 
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i towarowym – pojazdami o nacisku na oś do 8 ton. Droga zaś prowadząca do tego 

przejścia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 

2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą 

poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t – jest drogą 

tejŜe kategorii. W rzeczywistości przejście to funkcjonuje jako przejście, przez które 

bez dodatkowych opłat mogą przejeŜdŜać pojazdy o dopuszczalnym nacisku  

na pojedynczą oś do 10 ton. 

7. Rozbudowa i modernizacja drogowych przejść granicznych. 

Od 2000 roku rozpoczął się intensywny proces rozbudowy i modernizacji drogowych 

przejść granicznych. Powołany przez Prezesa Rady Ministrów Międzyresortowy 

Zespół do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej opracował dokument pn. 

„Zało Ŝenia strategii zagospodarowania granicy państwowej do roku 2010”,  

w którym przedstawione zostały generalne kierunki działań w sferze 

zagospodarowania granicy państwowej w horyzoncie długoterminowym. Na bazie 

tych „ZałoŜeń” Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji opracował w kolejności dwa dokumenty  

pn. „Program zagospodarowania granicy państwowej w latach 2000 - 2002”  

i „Program zagospodarowania granicy państwowej w latach 2003 – 2005”,  

w których przewidziano do budowy i rozbudowy szereg przejść granicznych  

na północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej33. 

Proces modernizacji drogowych przejść przebiegał dwuetapowo i był związany 

z wejściem Polski do Unii Europejskiej i obszaru Schengen. W pierwszej kolejności 

wybudowano i oddano do uŜytku na przełomie 2003/2004 roku, w pełni 

przygotowane do wymogów unijnych terminale odpraw weterynaryjnych  

i fitosanitarnych na drogowych przejściach m.in. w Bezledach, Kuźnicy 

Białostockiej  i Kukurykach.  Planami rozbudowy i modernizacji, ze względu  

na znaczące natęŜenie ruchu granicznego, objęto przede wszystkim przejścia drogowe 

funkcjonujące na granicy z Republiką Białoruś i Ukrainą. W latach 2000 – 2003,  

po rozbudowie i modernizacji oddano do uŜytku nowoczesne i w pełni przygotowane 

do prowadzenia skutecznej kontroli granicznej przejście w Kuźnicy Białostockiej.  

                                                 

33 Patrz przypis 26. 
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Wcześniej, tj. w 1999 r. wybudowano w obrębie przejścia w Kukurykach  - 

nowoczesny terminal do odprawy samochodów cięŜarowych w Koroszczynie. 

RównieŜ na granicy polsko-rosyjskiej, w wyniku modernizacji trzech przejść 

(Bezledy, Gołdap i Gronowo) poprawiła się ich infrastruktura techniczna. 

Pod koniec grudnia 2006 r. strona polska, zgodnie z umową z dnia 27 czerwca 2003 r. 

„między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej  

o przebudowie dróg i budowie drogowych przejść granicznych dla zapewnienia 

komunikacji drogowej między Elblągiem (RP) i Kaliningradem (Federacja 

Rosyjska)”, zrealizowała budowę przejścia drogowego w Grzechotkach za kwotę 

116,8 mln zł. Na obszarze o powierzchni 72,1 ha, wybudowano 36 budynków  

dla słuŜb granicznych, 19 pasów odpraw (10 na kierunku wyjazdowym z Polski  

i 9 na wjeździe). Projektowa przepustowość przejścia wynosi 800 samochodów 

cięŜarowych, 300 autobusów i 5.000 samochodów osobowych na dobę. Przejście to 

nie moŜe jednak być obecnie włączone do obsługi ruchu granicznego,  

gdyŜ strona rosyjska nie wywiązała się z przyjętych zobowiązań zawartych  

w ww. umowie. Według posiadanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego 

informacji, dopiero pod koniec 2007 r. rozpoczęto przygotowania do budowy 

przejścia Mamonowo II po stronie rosyjskiej, którego termin oddania do uŜytku 

strona rosyjska zaplanowała w I kw. 2010 roku. 

Proces rozbudowy i modernizacji drogowych przejść granicznych na granicy  

z Federacją Rosyjską i Republiką Białoruś przyczynił się do podniesienia  

ich standardu, w zakresie poprawy warunków pracy kontrolnych słuŜb granicznych, 

zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Poniesione nakłady finansowe pozwoliły 

uzyskać cele, określone w wymienionych „Programach zagospodarowania granicy 

państwowej” oraz projektach poszczególnych zadań. NiezaleŜnie od zrealizowanych 

w ramach wymienionych „Programów” zadań, proces modernizacji i rozbudowy 

przejść jest nadal kontynuowany, w celu dostosowywania ich do zmieniających się 

przepisów prawa oraz zwiększenia ich funkcjonalności. Poniesione w tym zakresie 

wydatki w okresie objętym kontrolą i planowane do poniesienia w latach 2009-2010, 

to: 

• na dpg w Gronowie - 5.313,2 tys. zł ( w tym 4.803,3 tys. zł z Funduszu  
Schengen) na rozbudowę platformy przywozowej (pawilony kontrolerskie 
 i wiaty, budynek kontroli szczegółowej samochodów osobowych i autobusów, 
systemy teletechniczne i teleinformatyczne), co przyczyniło się do usprawnie-
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nia odpraw granicznych. W latach 2009 -2010 planowany jest kolejny etap 
rozbudowy przejścia na kwotę 57.809 tys. zł.  

• na dpg w Bezledach - 15.261,1 tys. zł, w tym 9.504,1 tys. zł z Funduszu  
Schengen. Zrealizowane zadania inwestycyjne (budynek do odpraw celnych  
z częścią administracyjną, dwa budynki kontroli szczegółowej samochodów 
cięŜarowych, podbudowę i posadowienie stacjonarnego urządzenia RTG  
do prześwietlania samochodów cięŜarowych) poprawiły znacznie  
stan infrastruktury przejścia, w tym warunki pracy słuŜb granicznych.  
W latach 2009 -2010, planowany jest kolejny etap jego rozbudowy na kwotę 
36.112 tys. zł. 

• na dpg w Gołdapi - 1.370,6 tys. zł. W latach 2009 -2010, planowany jest 
kolejny etap rozbudowy na kwotę 57.809 tys. zł., w tym m.in. w zakresie 
budowy terminala odpraw towarowych o powierzchni 92 tys. m2 . 

• dpg w Kuźnicy Białostockiej - jako inwestycja wieloletnia została zrealizo-
wana w latach 2000–2005 za kwotę 174.000 tys. zł, w tym 55.000 tys. zł 
stanowiły środki pomocowe Phare 2000 i Phare 2001. Przejście wyposaŜono 
w najnowszej jakości sprzęt i urządzenia w pełni zapewniające prowadzenie 
sprawnej i skutecznej kontroli granicznej. W latach 2007-2008 r. (I półrocze) 
na doposaŜenie słuŜb granicznych wydatkowano z budŜetu Wojewody 
Podlaskiego 702,2 tys. zł. Planowane do końca 2009 r. wydatki na inwestycje 
wynoszą ogółem 2.249,4 tys. zł. 

• na dpg w Bobrownikach – 1.037,9 tys. zł. Wykonano m.in. budynek 
izolatorium dla osób przybywających z zagranicy, co do których istnieje 
uzasadnione podejrzenie choroby zakaźnej, zakupiono stacjonarne urządzenie 
do prześwietlania bagaŜu i inny sprzęt specjalistyczny. Planowane  
do końca 2009 r. wydatki wynoszą ogółem 3.640,2 tys. zł. 

• na dpg w Kukurykach - 24.009 tys. zł. Wybudowano m.in. laboratorium  
dla SłuŜby Celnej wraz z wyposaŜeniem, budynek garaŜowo-magazynowy  
dla tych słuŜb oraz zmodernizowano drogę dojazdową do mostu granicznego 
na rzece Bug. Wydatki planowane do końca 2009 r. wynoszą ogółem  
26.500 tys. zł., w tym 14.000 tys. zł na modernizację drogi celnej,  
12.000 tys. zł na zakup 2 skanerów do prześwietlania samochodów 
cięŜarowych i 500 tys. zł na budowę lądowiska dla śmigłowców. 

Podsumowanie 

1. Granica Polski z Białorusią ma wielokrotnie większe znaczenie dla transgra-

nicznego przemieszczania towarów i środków transportu ni Ŝ granica z Federacją 

Rosyjską, w tym największe znaczenie ma przejście w Kukurykach.  

Przez granicę Polski z Białorusią przejechało blisko cztery razy więcej pojazdów 

cięŜarowych niŜ przez granicę z Federacją Rosyjską, a tonaŜ przewiezionych 

towarów był blisko 19-krotnie większy.  

2. Istotną rolę dla wymiany handlowej z Federacją Rosyjską i Białorusią mają 

równieŜ dpg w Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach, na których wystąpił 
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największy wzrost przewozu towarów w 2007 r., w porównaniu do roku 2006, 

odpowiednio o 60 i 43,7 %. 

3. Jednym z istotniejszych powodów powstawania granicznych kolejek 

samochodów było mniejsze tempo odprawianych samochodów przez słuŜby celne 

Federacji Rosyjskiej i Białorusi, niŜ przez słuŜby polskie. 

4. Stan infrastruktury dpg na granicy z Federacją Rosyjską i Republiką Białoruś 

zapewniał właściwe warunki do prowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli 

granicznej pojazdów, towarów i osób. Na przejściu w Kukurykach istnieje 

rezerwa wolnych stanowisk odpraw, pozwalająca na istotne zwiększenie  

w bardzo krótkim czasie obecnych, faktycznych zdolności przepustowych 

przejścia. 

5. Ograniczenia w ruchu towarowym w zakresie masy całkowitej pojazdów 

występują na przejściach o najmniejszym znaczeniu dla międzypaństwowej 

wymiany handlowej i ruchu pojazdów towarowych. Niewykorzystane jest przy 

tym wybudowane przejście w Grzechotkach, z powodu opóźnienia budowy 

przejścia Mammonowo II po stronie rosyjskiej. 

6. Pozytywne efekty dla obecnego stanu infrastruktury i wyposaŜenia przejść 

granicznych przyniosła realizacja „Programów zagospodarowania granicy 

państwowej”. 

7. Zasadnym wydaje się dostosowanie treści obwieszczenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia 

przejść granicznych, rodzaju dozwolonego ruchu przez te przejścia oraz czasu  

ich otwarcia, do dopuszczalnego nacisku drogi prowadzącej do przejścia  

w Bezledach. 
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5.3. Ocena działalności słuŜb kontrolnych  

1. Organizacja pracy  

SłuŜba Celna  

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało istotne zmiany w charakterze 

SłuŜby Celnej w Polsce, która na polskim odcinku granicy północno-wschodniej  

i wschodniej stała się elementem systemu bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE. 

Polska administracja celna osiągnęła kompatybilność organizacyjną  

i funkcjonalną ze słuŜbami celnymi państw Unii Europejskiej. Dostosowano 

ustawodawstwo dotyczące prawa celnego do obowiązujących standardów i wymogów 

unijnych. Trwający od kilku lat proces komputeryzacji administracji celnej zapewnił 

osiągnięcie zgodności z systemami informatycznymi UE m.in. w zakresie taryfy 

celnej, obsługi tranzytu, statystyk obrotów handlowych, czy obsługi procedury 

wywozu towarów z UE do krajów trzecich. Obsada kadrowa funkcjonariuszy celnych 

na skontrolowanych przejściach, pomimo występujących okresowo problemów 

związanych z absencją chorobową i rotacją zatrudnionych funkcjonariuszy celnych, 

zapewniła sprawne wykonywanie zadań kontrolnych. W tym celu podejmowano 

róŜne działania organizacyjne - stosowano przeniesienia stałe lub czasowe 

funkcjonariuszy celnych do pracy na poszczególne przejścia, przesuwano urlopy 

pracownicze na okresy mniejszego natęŜenia ruchu, wyznaczano dodatkowe słuŜby  

przy odprawach samochodów cięŜarowych. 

StraŜ Graniczna 

Placówki StraŜy Granicznej, zlokalizowane na granicy polsko-białoruskiej,  

jak i polsko-rosyjskiej są właściwie przygotowane pod względem organizacyjno-

prawnym i kadrowym do kontroli ruchu towarowego na przejściach drogowych. 

Zakres zadań i uprawnień funkcjonariuszy StraŜy Granicznej został dostosowany  

do standardów prawa wspólnotowego i przepisów kodeksu granicznego Schengen.  

Na wszystkich przejściach stan osobowy funkcjonariuszy StraŜy Granicznej 

zapewniał sprawne prowadzenie obsługi odpraw samochodów cięŜarowych, czemu 

sprzyjała równieŜ koordynacja działań prowadzonych przez StraŜ Graniczną 

na poszczególnych odcinkach granicy państwowej, usprawnienie przepływu 

informacji, zwiększenie mobilności funkcjonariuszy przez stworzenie moŜliwości 

pełnienia słuŜby w ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu granicznego. 
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SłuŜba weterynaryjna 

Kontrola weterynaryjna prowadzona jest na granicy polsko – rosyjskiej, na przejściu 

drogowym w Bezledach, a na granicy polsko-białoruskiej na dpg w Kuźnicy 

Białostockiej i Kukurykach . Graniczne Inspektoraty Weterynarii zostały 

dostosowane w latach 2003 - 2004 do wymogów Unii Europejskiej, określonych  

w Decyzji Komisji 2001/81234, uzyskując pozytywną opinię unijnych ekspertów 

Biura śywności i Weterynarii (FVO). WdroŜenie i stosowanie wspólnotowego 

systemu informatycznego TRACES (Trade Control and Expert System) umoŜliwia 

prawidłowy obieg informacji, dotyczący rejestrowania przemieszczania przesyłek, 

zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wewnątrz Unii Europejskiej oraz 

w przywozie z krajów trzecich. KaŜdemu posterunkowi granicznemu zapewniono 

dostęp do bazy danych i moŜliwości wymiany informacji, zgodnie ze standardami 

unijnymi. Istniejąca infrastruktura techniczna oraz wyposaŜenie w sprzęt 

specjalistyczny i laboratoryjny zapewniała na wymienionych przejściach prawidłową 

realizację zadań związanych z weterynaryjną kontrolą graniczną. Niepełna obsada 

kadrowa, spowodowana ograniczonymi moŜliwościami finansowymi do pozyskania 

określonej specjalności lekarzy, nie zapewniała natomiast ciągłości i całodobowej 

pracy posterunków granicznych w Bezledach i Kuźnicy Białostockiej,  

które przeprowadzały kontrole weterynaryjne od poniedziałku do soboty (bez niedziel 

i świąt) w godzinach od 800 do 2000. Podejmowane działania w celu zapewniania 

całodobowej kontroli na tych przejściach okazały się nieskuteczne. Na dpg  

w Koroszczynie kontrola weterynaryjna była zapewniona całodobowo, we wszystkie 

dni tygodnia i święta. Na wszystkich przejściach weterynaryjne odprawy przesyłek 

były prowadzone na bieŜąco, z uwzględnieniem harmonogramu pracy 

funkcjonariuszy tej SłuŜby na poszczególnych przejściach. 

SłuŜba fitosanitarna 

Kontrola fitosanitarna prowadzona jest na granicy polsko-rosyjskiej, na dpg  

w Bezledach, a na granicy polsko-białoruskiej w Kuźnicy Białostockiej, 

Bobrownikach i Kukurykach . JuŜ w 2002 roku, w ramach programu pomocowego 

Phare’99, oddziały graniczne wyposaŜono w nowoczesny sprzęt laboratoryjny  

                                                 
34 Dz.U.UE.L.2001.306.28 ze zm. – Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2001 r. ustanawiająca 

wymogi dla zatwierdzenia urzędów kontroli granicznej odpowiedzialnych za kontrolę 
weterynaryjną produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich. 
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i komputerowy, spełniający wymagania unijne w tym zakresie, zapewniający sprawne 

wykonywanie czynności kontrolnych. W 2003 r. wdroŜony został „Zintegrowany 

system informacji w ochronie roślin i nasiennictwie” („System”), wykorzystywany 

przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa m.in. do gromadzenia 

danych o działaniach prowadzonych podczas kontroli fitosanitarnej roślin, produktów 

roślinnych i przedmiotów, podlegających kontroli podczas eksportu  

do państw trzecich oraz importu na terytorium Unii Europejskiej. Z Systemu 

wystawiane są świadectwa fitosanitarne oraz administracyjne decyzje graniczne. 

Sprawne funkcjonowanie Systemu pozwala na bieŜącą kontrolę działalności 

Inspekcji, w tym dokumentów fitosanitarnych, związanych z importem i eksportem 

towarów roślinnych. Daje to m.in. moŜliwość szybkiego reagowania w przypadku 

wystąpienia nieprawidłowości, w tym np. związanych z fałszowaniem dokumentów. 

Oddziały graniczne inspekcji fitosanitarnej zostały włączone w europejski system 

słuŜb ochrony roślin poprzez zapewnienie pełnej harmonizacji z prawem 

wspólnotowym, a w szczególności z dyrektywą Nr 2000/29/WE w sprawie środków 

ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin 

lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie35. 

Obsada kadrowa oddziałów granicznych oraz dostosowany czas pracy do ruchu 

granicznego zapewnia sprawne i efektywne wykonywanie w tym zakresie zadań.  

Na dpg w Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach słuŜba fitosanitarna wykonuje 

swoje zadania we wszystkie dni tygodnia, łącznie z niedzielami i świętami, przy czym 

w Kuźnicy Białostockiej od 800 do 2000, a w Bobrownikach, w zaleŜności  

od dni tygodnia, od 8 do 12 godzin, w przedziale od godz. 800 do 2200.  

Na dpg w Kukurykach  kontrola fitosanitarna zapewniona jest całodobowo,  

we wszystkie dni tygodnia i święta, zaś w Bezledach Oddział graniczny 

przeprowadza kontrole we wszystkie dni tygodnia oraz święta od godziny 800 do 2000   

oraz całodobowo jako punkt kontaktowy, którego zadaniem jest udzielanie 

odpowiedzi na pytania Federalnej SłuŜby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego 

Federacji Rosyjskiej, dotyczących wystawianych przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa świadectw fitosanitarnych. 

 

                                                 

35 Dz. U. UE. L. 2000.169.1. 
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2. Czasy odpraw 

Wzrostowi natęŜenia ruchu pojazdów cięŜarowych o 10,2 % ogółem36, towarzyszyło 

skracanie średniego czasu odpraw, w róŜnym stopniu na przejściach objętych 

kontrolą. Najmniej czasu trwały kontrole StraŜy Granicznej, z wyjątkiem 

indywidualnych przypadków, wymagających dokładnego sprawdzenia wiarygodności 

osób lub dokumentów osobistych, bądź dotyczących przewoŜonego towaru  

lub środka transportu. 

Na dpg w Kukurykach , przejściu o największym znaczeniu dla ruchu towarowego 

spośród objętych badaniem, w związku ze zwiększeniem na stałe (od sierpnia 2007 r.) 

obsady kadrowej funkcjonariuszy celnych oraz podejmowanymi doraźnie działaniami 

organizacyjnymi, średni czas odpraw celnych37 zmniejszył się w stosunku  

do 2006 r. o 22 %, w tym w przywozie o 10 %, a w wywozie towarów  

o 33 %, mimo zwiększenia się ruchu samochodów na tym kierunku o 11,8 %. 

Minimalne czasy odpraw zarejestrowane w kaŜdym miesiącu badanego okresu 

wynosiły 8-11 minut, przy średnim czasie odpraw, wynoszącym ok. 2 godzin.  

W badanym okresie o 8% wzrosła liczba samochodów kontrolowanych przez jednego 

funkcjonariusza celnego na zmianie. Analiza 332 przypadków samochodów 

oczekujących na odprawę po jej rozpoczęciu wykazała, Ŝe we wszystkich 

przypadkach przyczyna oczekiwania leŜała po stronie przewoźnika, z powodu braku: 

kompletu dokumentów lub błędów w nich zawartych, braku środków finansowych  

na dokonanie niezbędnych opłat, stosownych pozwoleń na wjazd lub przewóz itp. 

Skrócenie średniego czasu odpraw w ruchu towarowym, na kierunku wyjazdowym  

z Polski, odnotowano równieŜ w I półroczu 2008 r. w stosunku do 2007 r.  

na przejściach w Kuźnicy Białostockiej (7,9 %) i Bobrownikach (4,5 %), co było 

efektem m.in. zwiększenia liczby funkcjonariuszy celnych. Średni czas odpraw  

na tych przejściach w I półroczu 2008 r. wynosił odpowiednio ok. 37 i 46 minut. 

Mimo wzrostu natęŜenia ruchu towarowego na dpg w Gronowie w 2007 r. o ponad 

38 %, w stosunku do 2006 r. uzyskano takŜe pozytywne efekty w zakresie 

zwiększenia sprawności odpraw. Średni czas oczekiwania na odprawę w 2007 r. 

wynosił na tym przejściu 3,6 godz. i był o 37 % krótszy niŜ w 2006 r., a w I półroczu 

                                                 

36 Patrz pkt 4.2 i załącznik nr 8.5. 
37 Czas przebywania samochodów na terenie terminala odpraw.  
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2008 r. zmniejszył się do 0,8 godz. (ponad 4-krotnie). Sprawność odpraw  

na dpg w Bezledach w duŜej mierze zaleŜała od sprawności odpraw po stronie 

rosyjskiej. Przeprowadzona analiza w tym zakresie wykazała, Ŝe po odprawie 

trwającej ok. pół godziny, samochody zmuszone były niejednokrotnie oczekiwać  

na wjazd do Federacji Rosyjskiej nawet 5 razy dłuŜej od czasu trwania odprawy  

(ok. 2,5 godz.). 

3. Kontrola weterynaryjna i fitosanitarna. 

SłuŜby weterynaryjne skontrolowały ogółem 10.145 przesyłek, z tego najwięcej  

na dpg w Kukurykach (72,8 %), a w Bezledach i Kuźnicy odpowiednio 12,4 %  

i 14,8 %. Pojazdy podlegające kontroli weterynaryjnej stanowiły 1,1 % pojazdów 

ogółem, które w okresie objętym badaniem przejechały przez te przejścia.  

Wydano 41 decyzji odmawiających wwozu towaru na teren Unii Europejskiej, w tym  

37 w Koroszczynie i 4 w Kuźnicy Białostockiej, głównie z powodu nieprawidłowego 

oznakowania towarów, błędów w dokumentacji lub rozbieŜności pomiędzy 

przewoŜonymi towarami a towarzyszącymi im świadectwami, bądź 

zakwestionowania warunków transportu zwierząt.  

Kontrol ą fitosanitarną, prowadzoną na przejściach w: Bezledach, Kuźnicy 

Białostockiej, Bobrownikach i Kukurykach przez słuŜby właściwych miejscowo 

Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, objęto 11.013 

transportów ogółem, w tym najwięcej na dpg w Kukurykach (61,9 %) i Bezledach 

(22,3 %). Towary wwoŜone do Polski przez dpg w Bezledach pochodziły prawie  

w 100 % z Federacji Rosyjskiej. Wydano 184 decyzje (1,7 %) zakazujące wwozu  

na teren Unii Europejskiej towarów, w tym 170 dotyczących transportu drewna 

okorowanego z Federacji Rosyjskiej przez przejście w Kukurykach. Powodem ich 

wydania były najczęściej nieprawidłowości stwierdzone w świadectwach 

fitosanitarnych, towarzyszących przesyłce, głównie brak wymaganej deklaracji 

dodatkowej, numeru środka transportu, miejsca pochodzenia, hologramu,  

czy łacińskiej nazwy towaru, bądź przekroczona data waŜności świadectwa. Ponadto, 

w ramach monitoringu słuŜby fitosanitarne sprawdziły 5.286 przesyłek, głównie 

drewna i opakowań drewnianych, najwięcej w Kuźnicy Białostockiej (48,0 %)  

i Koroszczynie (41,4 %). Kontrolą fitosanitarną objęto 0,9 %, a wraz z monitoringiem 
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1,4 % ogólnej liczby pojazdów cięŜarowych, które przejechały przez te przejścia  

w okresie objętym kontrolą. 

Zarówno kontrola weterynaryjna jak i fitosanitarna prowadzona była na przejściach  

po rozpoczęciu kontroli celnej i skierowaniu przez funkcjonariusza celnego pojazdu 

do kontroli weterynaryjnej lub/i fitosanitarnej, w zaleŜności od rodzaju towaru.  

Po zakończeniu tej/tych kontroli kontynuowana była kontrola celna. 

4. Wpływy z tytułu opłat i kar za przejazd pojazdów nienormatywnych. 

Uzyskane na podstawie właściwych przepisów38 wpływy za przejazdy pojazdów 

nienormatywnych przez przejścia w Bezledach, Kuźnicy Białostockiej, 

Bobrownikach i Kukurykach w latach 2007-2008 (I półrocze) wyniosły 346,9 tys. zł 

ogółem, w tym najwięcej na dpg w Bezledach (56,2 %) i Kukurykach (27,9 %).  

W 2007 r. wyniosły one 165,0 tys. zł i były większe o 2,5 % od uzyskanych w 2006 r. 

Największa dynamika zmian wystąpiła na dpg w Bezledach, gdzie uzyskane  

w 2007 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 77,7 tys. zł i były o 57,3 % większe  

niŜ w 2006 r., a uzyskane w I półroczu 2008 r. wyniosły 117,4 tys. zł. Przyczyną 

wzrostu pobieranych opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych na dpg  

w Bezledach była zmiana wielkości dopuszczalnego nacisku na oś, stosowanej  

do pobierania opłat i kar za jej przekroczenie. Do 25 kwietnia 2008 r., w oparciu  

o stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad39, na przejściu tym 

stosowano normę 11,5 tony dopuszczalnego nacisku na pojedynczą oś pojazdu, mimo 

iŜ droga krajowa nr 51 prowadząca do dpg w Bezledach, jest drogą po której mogą 

poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 ton. Stosowanie 

niŜszej normy dopuszczalnego nacisku, zgodnej z wymienionym rozporządzeniem, 

polecił Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie, uwzględniając treści wyroków 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i w Białymstoku, z których 

wynikało zalecenie stosowania przepisów prawa krajowego w pierwszej kolejności. 

Wielkość pobranych opłat na pozostałych przejściach wyniosła razem 64,5 tys. zł,  

w tym 12,0 tys. zł na dpg w Kuźnicy Białostockiej, 14,2 tys. zł w Bobrownikach  

i 38,3 tys. zł w Kukurykach. Były one kilkakrotnie niŜsze od pobranych w tym 

                                                 

38 Patrz w pkt 5.1, ppkt 4 i 5 oraz w załącznikach 8.7 i 8.8.  
39 stanowisko zawarte w piśmie GDDKiA – BP-IC-022-25/2004 z dnia 4.06.2004 r., skierowanym  

do Ryszarda Jakubczaka Z-cy Dyrektora Departamentu Kontroli Celnej w Ministerstwie Finansów. 
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okresie opłat na dpg w Bezledach, gdyŜ zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury40, na drogach tych dozwolony jest ruch pojazdów  

o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. 

5. Wpływy z mandatów i kar administracyjnych 

Na przejściach zlokalizowanych na granicy z Białorusią, przez które przejechało  

79,5 % pojazdów cięŜarowych ogółem, wpływy z wystawionych przez SC mandatów 

karnych (za popełnione wykroczenia) w okresie objętym kontrolą wyniosły ogółem 

1.731,6 tys. zł, głównie za niezgłoszony towar, w tym 1.354,4 tys. zł w 2007 r.  

i 377,2 tys. zł w I półroczu 2008 r. Kwota uzyskana z tego tytułu w 2007 r. była  

o 85,6 % większa niŜ w 2006 r. Największe wpływy z tego tytułu odnotowano na dpg  

w Kuźnicy Białostockiej – 1.137,7 tys. zł (65,7 %). Na przejściach tych, w wyniku 

kontroli celnej, zawrócono w badanym okresie 2.509 pojazdów (0,2 % 

przejeŜdŜających ogółem), w związku z niespełnieniem wymogów celnych, 

dotyczących: towarów, dokumentów im towarzyszących, bądź koniecznych  

do uiszczenia opłat. Najwięcej pojazdów zawrócono w Kukurykach - 60,1 % 

zawróconych ogółem na wszystkich przejściach objętych kontrolą, a najmniej  

w Bobrownikach - 10,6 %. W 2007 r. zawrócono 1.689 pojazdów, o 31,0 % więcej 

niŜ w 2006 r., a w I połowie 2008 r. 820. 

W kontroli StraŜy Granicznej na przejściach w Bezledach, Kuźnicy, Bobrownikach  

i Kukurykach nałoŜono na przewoźników 1.235 kar administracyjnych za naruszenie 

przepisów ustawy o transporcie drogowym, na łączną kwotę 2.163,9 tys. zł, w tym 

najwięcej na dpg w Kuźnicy Białostockiej (63,0 %), najmniej w Kukurykach (0,3 %) 

Głównymi przyczynami nałoŜenia tych kar było wykonywanie transportu  

bez wymaganych dokumentów, w tym świadectwa kierowcy niebędącego 

obywatelem państwa członkowskiego UE, bądź bez wniesionej opłaty za przejazd po 

drogach krajowych. Na przejściach w Bezledach i Kukurykach nie zezwolono  

na przekroczenie granicy 9.349 pojazdom cięŜarowym, tj. 1,4 % ogółu pojazdów, 

które przekroczyły granicę na tych przejściach w okresie objętym kontrolą, głównie  

z powodu41 złego stanu technicznego pojazdu (87,0 %), braku waŜnych badań 

                                                 

40 Patrz przypis 24. 

41 Powody niezezwolenia na wjazd lub wyjazd pojazdu podano na przykładzie dpg w Bezledach. 
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technicznych (7,3 %), braku prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego (3,0 %)  

i z innych powodów, takich jak np.: brak ubezpieczenia OC, zezwolenia  

na wykonywanie transportu lub prowadzenie pojazdu po spoŜyciu alkoholu. 

6. Współpraca słuŜb kontrolnych 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia współpracę pomiędzy polskimi 

słuŜbami granicznymi. Realizowana była ona w oparciu o podpisane porozumienia  

i dotyczyła róŜnego zakresu, w zaleŜności od potrzeb słuŜb, będących stronami 

porozumień. Polegała ona przede wszystkim na wzajemnej wymianie informacji  

i danych o towarach, pojazdach i osobach przekraczających granicę państwową 

wspólnych szkoleniach i kontrolach, bądź zlecaniu wykonania określonych czynności 

kontrolnych słuŜbie będącej stroną porozumienia. 

Kontrolne słuŜby graniczne współpracowały równieŜ z odpowiednimi słuŜbami 

państw sąsiadujących. Zakres tej współpracy i jej efekty na poszczególnych 

przejściach były zróŜnicowane. I tak na przykład: 

Na dpg w Gronowie współpraca polskiej SłuŜby Celnej ze słuŜbą celną Federacji 

Rosyjskiej, na bazie porozumienia z 2002 r., polegająca na wymianie informacji,  

w tym w zakresie, zapoznaniu się z procedurami celnymi i wzorami dokumentów 

państwa sąsiedniego - w latach 2007-2008 uległa ograniczeniu do sporadycznych 

kontaktów na poziomie kierowników oddziałów granicznych. Dzięki staraniom strony 

polskiej w sierpniu 2008 r. odbyło się spotkanie szefów słuŜb celnych z Olsztyna  

i Kaliningradu, na którym omawiano problemy płynności ruchu granicznego  

na drogowych przejściach granicznych. 

Na dpg w Bezledach SłuŜba Celna podejmowała współpracę ze słuŜbą celną 

Federacji Rosyjskiej, głównie w sprawach dotyczących przemytu i oszustw celnych. 

Dzięki staraniom strony polskiej w sierpniu 2008 r. na spotkaniu szefów słuŜb 

celnych z Olsztyna i Kaliningradu omówiono problemy płynności ruchu  

na drogowych przejściach granicznych. Współpraca StraŜy Granicznej ze słuŜbami 

granicznymi Federacji Rosyjskiej polegała głównie na wymianie informacji.  

W badanym okresie odnotowano 4.816 kontaktów telefonicznych lub bezpośrednich, 

głównie w sprawach uruchomienia się urządzeń sygnalizacyjnych, a 277 razy  

w sprawie przyśpieszenia odpraw po stronie rosyjskiej. 
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Na dpg w Gołdapi współpraca StraŜy Granicznej ze stroną rosyjską polegała przede 

wszystkim na wymianie informacji (1.937 kontaktów telefonicznych lub 

bezpośrednich), głównie w przypadku uruchomienia się urządzeń sygnalizacyjnych 

oraz na wymianie danych statystycznych o ruchu na przejściu. 

Na dpg w Kuźnicy Białostockiej - funkcjonariusze StraŜy Granicznej często 

interweniowali w słuŜbie granicznej Białorusi w sprawie przyśpieszenia odpraw  

na przejściu w Bruzgach. Na przykład tylko w czerwcu 2008 r. było ponad 30 takich 

interwencji (w czerwcu 2007 r. takŜe). Dwukrotnie w sprawie przyśpieszenia odpraw 

interweniował takŜe Komendant Podlaskiego Oddziału SG u Pełnomocnika 

Granicznego Białorusi. 

Na dpg w Bobrownikach kierownik zmiany SG często interweniował u kierownika 

zmiany po stronie białoruskiej w sprawie przyśpieszenia odpraw. W czerwcu 2008 r. 

odbyły się teŜ w tej sprawie 4 spotkania. 

Na dpg w Kukurykach współpraca SłuŜby Celnej i StraŜy Granicznej z celnymi  

i granicznymi słuŜbami Białorusi miała charakter wymiany informacji i roboczych 

spotkań, organizowanych w okresach wydłuŜania się kolejek pojazdów,  

co skutkowało okresowym wzrostem liczby odprawianych pojazdów i szybsze 

rozładowanie kolejek. Współpracowano równieŜ w formie wymiany korespondencji  

i kontaktów telefonicznych. Znaczącym momentem współpracy było spotkanie 

lokalnej administracji celnej Polski i Białorusi w dniu 7 października 2008 r.  

Na spotkaniu tym omówiono m.in. problemy dotyczące zwiększonego ruchu 

pojazdów w okresie weekendowym, planowanego nasilenia ruchu w IV kwartale 

2008 r., potrzeby zwiększenia ilości białoruskich funkcjonariuszy celnych w okresach 

nasilonego ruchu pojazdów (piątek – niedziela), a takŜe konieczności dostosowania 

ilości polskich funkcjonariuszy celnych do zwiększonej ilości odpraw, w związku  

z planowanym uruchomieniem po stronie białoruskiej nowego Terminala 

Kozłowicze II o projektowej przepustowości 4.000 pojazdów (cięŜarowych) na dobę.  
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Podsumowanie  

1. We wszystkich słuŜbach opracowano właściwe procedury kontrolne, 

uszczegółowiające postępowanie kontrolne funkcjonariuszy w róŜnych, 

przewidzianych procedurami sytuacjach. W procedurach tych nie ustalono 

parametrów czasowych wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych 

ze względu na fakt, iŜ podstawowym celem działania słuŜb jest zapewnienie 

bezpieczeństwa Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej i obszaru 

Schengen, przed nielegalnym przekraczaniem granicy przez osoby, towary  

i środki transportu. 

2. Wszystkie słuŜby podejmowały działania w zakresie skrócenia średniego 

czasu odpraw i oczekiwania w kolejkach. 

3. Współpraca pomiędzy polskimi słuŜbami granicznymi w zakresie 

wykonywanych zadań kontrolnych przebiegała prawidłowo. 

4. Współpraca polskiej SłuŜby Celnej i StraŜy Granicznej z odpowiednimi 

słuŜbami Federacji Rosyjskiej i Białorusi sprowadzała się jedynie  

do bieŜących interwencji związanych z przyśpieszeniem odpraw oraz spotkań 

lokalnych władz tych słuŜb. 

5. Cykliczność narastania kolejek pojazdów oczekujących na odprawę świadczy 

o fakcie, Ŝe  bieŜące interwencje w sprawie przyśpieszenia odpraw stanowią  

próbę doraźnego uzyskiwania efektów i nie prowadzą do trwałego 

rozwiązania problemu. 

6. Istnieje pilna potrzeba zintensyfikowania współpracy właściwych 

terytorialnie dyrektorów Izb Celnych oraz Komendanta Głównego StraŜy 

Granicznej z odpowiednimi słuŜbami Federacji Rosyjskiej i Białorusi,  

przy udziale stowarzyszeń przewoźników, w celu podjęcia działań, dających 

trwałe rozwiązania w zakresie poprawy płynności granicznego ruchu 

pojazdów, towarów i osób. 
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5.4. Ocena wyposaŜenia słuŜb w infrastrukturę i sprzęt 

do kontroli osób, towarów i środków transportu 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia stan infrastruktury, wyposaŜenia  

i sprzętu, które graniczne słuŜby kontrolne wykorzystują do realizacji swoich zadań. 

Infrastruktura przejść granicznych, modernizowana była sukcesywnie od kilku lat,  

w oparciu o „Plany zagospodarowania granicy państwowej”42, z uwzględnieniem 

standardów unijnych w zakresie stawianych wymagań i rozwiązań. W ramach 

modernizacji przejść, graniczne słuŜby kontrolne wyposaŜone zostały w nowoczesną 

infrastrukturę i sprzęt kontrolny oraz programy informatyczne i środki łączności, 

umoŜliwiające prawidłową realizację nałoŜonych na nie zadań. Stwierdzone braki  

w zakresie infrastruktury, wyposaŜenia i sprzętu – nie miały wpływu na sprawność 

przeprowadzanych kontroli i dokonywanych odpraw.  

Podsumowanie 

1. Na wszystkich przejściach drogowych, odpowiednio do zakresu ich 

funkcjonowania, zapewnione zostały warunki do przeprowadzania sprawnej 

kontroli granicznej, celnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej. 

2. Stan infrastruktury oraz wyposaŜenia kontrolnych słuŜb granicznych w sprzęt 

biurowy i specjalistyczny sprzęt kontrolny oraz programy informatyczne  

i środki ł ączności umoŜliwiaj ą prawidłową realizację zadań przez te słuŜby. 

                                                 

42 Patrz pkt 5.2 ppkt 6 i 7 
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6. Podsumowanie wyników kontroli  

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia funkcjonowanie słuŜb kontrolnych 

na towarowych przejściach drogowych, na polsko-rosyjskim i polsko-

białoruskim odcinku granicy państwowej w latach 2007-2008 (I półrocze), 

pomimo stwierdzonych uchybień formalnych, organizacyjnych  

lub proceduralnych w trzech spośród 16 kontrolowanych jednostek. 

6.1. Główne przyczyny, mające negatywny wpływ  

na racjonalne kształtowanie potoków ładunków i środków 

transportu 

W ocenie NIK, głównymi przyczynami utrudnień w towarowym ruchu 

granicznym, są: 

- niezaleŜny od granicznych słuŜb kontrolnych, nierównomierny w czasie 

rozkład przewozów przez przejścia graniczne, związany ze wzrostem 

natęŜenia przewozów bezpośrednio przed i w czasie weekendów oraz przed 

końcem roku; 

- wolniejsze tempo odpraw, w okresach wzrostu natęŜenia przewozów 

towarowych, wykonywanych przez graniczne słuŜby kontrolne Federacji 

Rosyjskiej i Białorusi w stosunku do wykonywanych przez słuŜby polskie; 

- ograniczone moŜliwości doraźnego zwiększania obsady etatowej słuŜb 

kontrolnych w okresach nasilenia granicznego ruchu pojazdów; 

- wydłuŜanie czasu odpraw z powodu wykrywanych podczas odpraw błędów 

w dokumentacji, jej niespójności z przewoŜonym towarem, bądź braku 

środków finansowych u przewoźnika na dokonanie wymaganych opłat; 

- odmowy wjazdu pojazdów z powodu ich niesprawności technicznej lub 

braku waŜnych badań technicznych; 

- wydłuŜanie się odpraw, związane z zawracaniem samochodów z towarem 

niespełniającym wymogów celnych; 

- niewykorzystywanie przejścia granicznego w Grzechotkach z powodu 

opóźnienia budowy przejścia Mamonowo II po stronie rosyjskiej. 
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6.2. Wnioski  

Zdaniem NajwyŜszej Izby Kontroli, w celu usprawnienia transgranicznego 

przemieszczania pojazdów i towarów naleŜy: 

1) Nawiązać ściślejszą współpracę SłuŜby Celnej Polski, Federacji Rosyjskiej  

i Białorusi na rzecz dostosowania tempa odpraw po obu stronach granicy  

do jednakowego poziomu, a w szczególności w zakresie: 

• uzgadniania przepustowych zdolności projektowanych przejść, 

dostosowywania obsady etatowej funkcjonariuszy słuŜb kontrolnych 

do potrzeb wynikających z ruchu, 

• uwzględniania wymogów wynikających ze zmiany przepisów dot. 

kontroli granicznej towarów i pojazdów, 

• operatywnego rozwiązywania bieŜących problemów granicznych,  

z uwzględnieniem okresowych zwiększeń natęŜenia ruchu granicznego 

w weekendy, dni przedświąteczne i przed końcem roku. 

2) Dokonywać bieŜącej wymiany informacji pomiędzy straŜą graniczną 

sąsiadujących państw dotyczącej odmowy wjazdu oraz podejmować 

działania zmierzające do wyeliminowania prób przekraczania granicy przez 

pojazdy niesprawne technicznie, czy teŜ których kierowcy nie posiadają 

wymaganych i aktualnych dokumentów, dotyczących towaru, pojazdu lub 

uprawnień do jego prowadzenia. BieŜąca wymiana informacji pomiędzy 

słuŜbami celnymi, weterynaryjnymi i fitosanitarnymi sąsiadujących państw 

powinna równieŜ dotyczyć stwierdzonych błędów w dokumentacji lub jej 

niespójności z przewoŜonym towarem. 

3) Uruchomić przejście graniczne Grzechotki – Mamonowo II co powinno 

usprawnić ruch pojazdów i wymianę handlową na polsko-rosyjskiej granicy. 

Wskazane jest zatem ustalenie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego  

z odpowiednimi przedstawicielami Federacji Rosyjskiej realnego terminu 

zakończenia budowy przejścia Mamonowo II po stronie rosyjskiej,  
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w celu harmonizacji działań oddania do uŜytku przej ścia granicznego  

w Grzechotkach. 

4) Podjąć wszelkie działania zwiększające obsadę etatową stanowisk 

kontrolnych w okresach szczególnego nasilenia ruchu. 

5) Podjąć współpracę przez SłuŜbę Celną z międzynarodowymi 

stowarzyszeniami transportu drogowego w zakresie wymiany informacji,  

na rzecz eliminowania przypadków oczekiwania na odprawę z przyczyn 

leŜących po stronie przewoźników.  
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7. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej 

kontroli 

7.1. Przygotowanie kontroli 

Dla osiągnięcia celów kontroli i wypełnienia ustaleń wspólnego postanowienia  

o przeprowadzeniu równoległej akcji kontrolnej przez NajwyŜsze Organy Kontroli 

Federacji Rosyjskiej, Republiki Białoruś, Litwy i Polski badaniem objęto wszystkie 

jednostki organizacyjne, wykonujące kontrolę graniczną, celną, weterynaryjną  

i fitosanitarną w ruchu towarowym na przejściach drogowych, połoŜonych na granicy 

Polski z Federacją Rosyjską i Republiką Białoruś. 

W realizacji kontroli udział wzięły trzy właściwe terytorialnie Delegatury NIK,  

tj. w Olsztynie, Białymstoku i Lublinie (Delegatura koordynująca). Ze względu  

na doraźny charakter kontroli, opracowana została tematyka kontroli, zatwierdzona 

przez Dyrektora Delegatury NIK w Lublinie dnia 5 września 2008 r. 

Badaniem objęto przygotowanie organizacyjno-prawne poszczególnych słuŜb  

do realizacji zadań związanych z kontrolą graniczną ruchu towarowego, w tym 

opracowanie i wdroŜenie stosownych procedur kontrolnych oraz zapewnienie 

właściwej obsady kadrowej słuŜb kontrolnych. Przedmiotem badań był równieŜ stan 

infrastruktury i wyposaŜenia technicznego słuŜb, w tym warunki lokalowe  

i wyposaŜenie w specjalistyczny sprzęt kontrolny. Badaniem objęto teŜ efektywność 

organizacji kontroli i odpraw towarów na przejściach, z uwzględnieniem współpracy 

krajowych słuŜb granicznych i państw sąsiadujących. 

7.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu 

kontroli 

1. Do kontroli wytypowano 16 jednostek organizacyjnych. Wyniki kontroli 

przedstawiono w 16 protokołach kontroli, które zostały podpisane przez kierowników 

skontrolowanych jednostek bez zastrzeŜeń. 

2. W wyniku przeprowadzonej kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, 

NajwyŜsza Izba Kontroli skierowała 16 wystąpień pokontrolnych do kierowników 
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kontrolowanych jednostek, a w jednym przypadku43, takŜe do kierownika jednostki 

nadrzędnej. W wystąpieniach zawarto oceny kontrolowanej działalności, wynikające 

z ustaleń opisanych w protokołach kontroli, a takŜe uwagi i wnioski, mające na celu 

usunięcie uchybień i podjęcie działań m.in. na rzecz usprawnienia odpraw w ruchu 

towarowym. Przedstawiono w nich ogółem 9 wniosków, które zostały zrealizowane 

zgodnie z intencją NIK. Cztery wnioski44 dotyczyły działań mających bezpośredni  

lub pośredni wpływ na poprawę sprawności odpraw, pozostałe zaś - uchybień 

formalnych, organizacyjnych i proceduralnych. 

3. NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskowała w wystąpieniach pokontrolnych 

skierowanych do: 

Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej o:45 

1. Podjęcie działań w celu dostosowania ilości dokonywanych odpraw  

do rzeczywistych potrzeb, wynikających ze zmiany przepisów w zakresie 

przewozu paliw w zbiornikach samochodów i przewidywanego otwarcia 

Terminala Kozłowicze II. 

2. Podjęcie działań na rzecz niezwłocznego usuwania z ewidencji systemu TCS 

pojazdów, które opuściły TS Koroszczyn46 po zagubieniu karty zbliŜeniowej. 

3. Wystąpienie do zarządcy przejścia o wprowadzenie do Regulaminu TS Koro-

szczyn postanowień umoŜliwiających egzekwowanie opuszczenia terenu 

terminala przez odprawiony pojazd. 

4. RozwaŜenie podjęcia współpracy z przewoźnikami, importerami i eksporterami 

towarów w zakresie wymiany informacji, na rzecz eliminowania przypadków 

oczekiwania na odprawę z przyczyn leŜących po ich stronie. 

 

 

 

                                                 

43 Oprócz wystąpienia do Komendanta Placówki StraŜy Granicznej w Terespolu skierowano 
wystąpienie do Komendanta NadbuŜańskiego Oddziału StraŜy Granicznej w Chełmie. 

44 Wnioski skierowane do Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej. 
45 Właściwy dla dpg w Kukurykach z terminalem odpraw w Koroszczynie. 
46 TS Koroszczyn – Terminal Samochodowy Koroszczyn (terminal odpraw w Koroszczynie). 
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Komendanta Placówki StraŜy Granicznej w Terespolu o: 

1. Wprowadzenie do zakresów obowiązków funkcjonariuszy SG zapisu o kontroli 

posiadania przez obywateli państw trzecich wymaganych środków na utrzymanie  

na okres i do celów planowanego pobytu na terenie państw obszaru Schengen. 

2. Dostosowanie treści porozumienia w zakresie obowiązku kontroli ruchu pieszych 

pomiędzy częścią budŜetową i komercyjną budynku terminala odpraw,  

do zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Komendanta NadbuŜańskiego Oddziału StraŜy Granicznej w Chełmie o: 

1. Aktualizację umowy o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie  

i skuteczny nadzór nad jej realizacją. 

Granicznego Lekarza Weterynarii w Koroszczynie o: 

1. Informowanie organów ścigania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

dotyczących przesyłek w szczególności na rynek Federacji Rosyjskiej. 

2. Pobieranie próbek krwi od zwierząt nieparzystokopytnych zgodnie z ustaloną 

procedurą i przyjętym harmonogramem. 

Kierownicy kontrolowanych jednostek, a w jednym przypadku jednostki nadrzędnej, 

nie wnieśli zastrzeŜeń do wystąpień pokontrolnych. 
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8. Załączniki 

8.1. Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek 

organizacyjnych NIK, które przeprowadziły w nich 

kontrole 

Lp. Jednostka kontrolowana Jednostka organizacyjna 

NIK 

1. 
 

Urząd Celny w Olsztynie 

2. 
 

Urząd Celny w Elblągu 

3. 
 

Placówka StraŜy Granicznej w Bezledach 

4. 
 

Placówka StraŜy Granicznej w Gołdapi 

5. 
 

Placówka StraŜy Granicznej w Braniewie 

6. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Bezledach 

7. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa w Olsztynie 

Delegatura NIK  
w Olsztynie 

8. Urząd Celny w Białymstoku 

9. Placówka StraŜy Granicznej w Kuźnicy Białostockiej 

10. Placówka StraŜy Granicznej w Bobrownikach 

11. 
Graniczny Inspektorat Weterynarii  

w Kuźnicy Białostockiej 

12. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa w Białymstoku 

Delegatura NIK  

w Białymstoku 

13. Urząd Celny w Białej Podlaskiej 

14. Placówka StraŜy Granicznej w Terespolu 

15. Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie 

16. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa w Lublinie 

Delegatura NIK  

w Lublinie 
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8.2. Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, 

odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność  

Stanowisko / Imię i nazwisko Okres sprawowania Lp. Jednostka kontrolowana 

  funkcji  
Krzysztof Umbras 1.05.2002 – 11.02.2007 

Justyna Burmistrzak 12.02.2007 – 14.04.2008 
1.  
 

Urząd Celny w Olsztynie 
Mirosław śurawski 15.04.2008 - 

2. 
 

Urząd Celny w Elblągu Romuald Adamowicz 1.05.2002 -  

3. 
 

Urząd Celny w Białymstoku Dariusz Muszyński 1.05.2002 - 

Krzysztof Koplejewski 1.05.2004 – 9.07.2007 
4. 
 

Urząd Celny  
w Białej Podlaskiej Andrzej Halicki 

p.o. 10.07 – 9.12.2007 
10.12.2007 - 

5. 
 

Placówka StraŜy Granicznej  
w Bezledach 

Mariusz Haraf 15.08.2002 -  

Ryszard Bogusz 2.01.2003 – 8.01.2008 
6. 

Placówka StraŜy Granicznej  
w Gołdapi Sławomir Bilski 9.01.2008 -  

7. 
Placówka StraŜy Granicznej  

w Braniewie 
Dariusz Gałek 1.12.2004 -  

8. 
Placówka StraŜy Granicznej  

w Kuźnicy Białostockiej 
Jerzy Karpienko 3.04.1991 -  

9. 
Placówka StraŜy Granicznej  

w Bobrownikach 
Anatol Timofiejuk 26.06.2004 -  

Dariusz Karmasz 3.02.2006 – 15.10.2007 
10. 

Placówka StraŜy Granicznej  
w Terespolu 

Artur Barej 16.10.2007 - 

Włodzimierz Urbański 1.01.2003 – 30.06.2007 
11. 

Graniczny Inspektorat 
Weterynarii w Bezledach 

Lech Blim 1.07.2007 -  

12. 
Graniczny Inspektorat 

Weterynarii  
w Kuźnicy Białostockiej 

Dariusz Mieleszko 1.01.2004 -  

13. 
Graniczny Inspektorat 

Weterynarii w Koroszczynie 
Jarosław Nestorowicz 1.04.1998 -  

14. 
Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa w Olsztynie 

Maria Piotrowska 7.05.2002 -  

15. 
Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa w Białymstoku 

Andrzej Stanisław Zaman 
p.o. 1.09.2006 – 18.03.2007 

19.03.2007 -  

16. 
Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa w Lublinie 

Piotr Włodarczyk 16.05.2002 -  
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8.3. Ruch osób na przejściach granicznych w latach 2006-

2008 (I półrocze) 

 (według danych StraŜy Granicznej i SłuŜby Celnej - podane kursywą)  (ilość osób)  
      Wjazd/Wyjazd -razem   Struktura  Razem Struktura  

Lp. DPG 2006 r. 2007 r. I poł. 2008 r. Razem 
% 

(4:3) % (4+5) % poz.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    
1. Gronowo   1128921 781560 272097 2182578 69,2 12,2 1053657 11,4 
2. Bezledy     1443293 1265067 445127 3153487 87,7 17,7 1710194 18,5 
3. Gołdap    1125633 811692 215940 2153265 72,1 12,1 1027632 11,1 
  z/do Rosji razem 3697847 2858319 933164 7489330 77,3 42,0 3791483 40,9 
                    
4. Kuźnica Białostocka 3091998 2576550 641421 6309969 83,3 35,4 3217971 34,7 
5. Bobrowniki 1409467 1478039 258738 3146244 104,9 17,7 1736777 18,7 
6. Kukuryki 348126 348776 170229 867131 100,2 4,9 519005 5,6 
  z/do Białorusi razem 4849591 4403365 1070388 10323344 90,8 58,0 5473753 59,1 
                    
  Ogółem 8547438 7261684 2003552 17812674 85,0 100,0 9265236 100,0 

 

8.4. Ruch środków transportu na przejściach granicznych 

w latach 2006 - 2008 (I półrocze) 

 Pojazdy ogółem (samochody osobowe, cięŜarowe i autobusy)     
          
               Wjazd/Wyjazd -  razem   Struktura  Razem Struktura  
Lp. DPG 2006 r. 2007 r. I poł. 2008 r. Razem % (4:3) % (4+5) % poz.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    
1. Gronowo 502172 380708 151502 1034382 75,8 11,3 532210 10,8 
2. Bezledy 616679 581578 272114 1470371 94,3 16,1 853692 17,2 
3. Gołdap 319061 245689 107334 672084 77,0 7,3 353023 7,1 
  z/do Rosji razem 1437912 1207975 530950 3176837 84,0 34,7 1738925 35,1 
                    
4. Kuźnica Białostocka 1580960 1304542 425279 3310781 82,5 36,2 1729821 34,9 
5. Bobrowniki 870485 818987 189606 1879078 94,1 20,5 1008593 20,4 
6. Kukuryki 317213 317152 156769 791134 100,0 8,6 473921 9,6 
  z/do Białorusi razem 2768658 2440681 771654 5980993 88,2 65,3 3212335 64,9 
                    
  Ogółem 4206570 3648656 1302604 9157830 86,7 100,0 4951260 100,0 
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8.5. Ruch środków transportu cięŜarowego na przejściach 

granicznych w latach 2006 - 2008 (I półrocze) 

 

               Wjazd/Wyjazd -  razem   Struktura  Razem Struktura  
Lp. DPG 2006 r. 2007 r. I poł. 2008 r. Razem % (4:3) % (4+5) % poz.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    
1. Gronowo 25465 35177 13680 74322 138,1 3,7 48857 3,9 
2. Bezledy 117581 119863 71271 308715 101,9 15,3 191134 15,2 
3. Gołdap 17531 8781 4340 30652 50,1 1,5 13121 1,0 

  z/do Rosji razem 160577 163821 89291 413689 102,0 20,5 253112 20,1 
                    

4. 
Kuźnica 
Białostocka 132343 161524 86895 380762 122,0 18,9 248419 19,7 

5. Bobrowniki 144201 189017 96025 429243 131,1 21,3 285042 22,6 
6. Kukuryki 317213 317152 156769 791134 100,0 39,3 473921 37,6 

  
z/do Białorusi 
razem 593757 667693 339689 1601139 112,5 79,5 1007382 79,9 

                    

  Ogółem 754334 831514 428980 2014828 110,2 100,0 1260494 100,0 

 

 

8.6. Wielkość i dynamika wymiany handlowej 

Wymiana handlowa ogółem - wwóz, wywóz, tranzyt – razem  
 
                                                                                                                 /tony/ 
                              Wwóz/wywóz/tranzyt - razem   Struktura  Razem Struktura 
Lp. DPG 2006 r. 2007 r. I poł. 2008 r. Razem % (4:3) % (4+5) % (kol.9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Gronowo     9063 15909 10841 35813 175,5 0,2 26750 0,2 
2. Bezledy        359074 390232 179891 929197 108,7 5,0 570123 4,8 
3. Gołdap         564 662 256 1482 117,4 0,0 918 0,0 
  z/do Rosji razem 368701 406803 190988 966492 110,3 5,2 597791 5,0 
                    

4. 
Kuźnica 
Białostocka 1523148 2437502 1164362 5125012 160,0 27,7 3601864 30,3     

5. Bobrowniki 1361356 1955634 983510 4300500 143,7 23,2 2939144 24,7 
6. Kukuryki 3348368 3192440 1568501 8109309 95,3 43,8 4760941 40,0 

  
z/do Białorusi 
razem 6232872 7585576 3716373 17534821 121,7 94,8 11301949 95,0 

                    
  Ogółem 6601573 7992379 3907361 18501313 121,1 100,0 11899740 100,0 
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8.7. Stawki opłat za przejazd na podstawie zezwolenia 

pojazdów nienormatywnych 

 

Rodzaj parametru Wielkość stawek opłat 

Za przekroczenie 
dopuszczalnej długości 

pojazdu lub pojazdu  
z ładunkiem 

za kaŜdy rozpoczęty 1 m ponad dopuszczalną długość – 0,15 zł/km 

Za przekroczenie 
wysokości pojazdu lub 
pojazdu z ładunkiem 

0,15 zł/km dla przedziału 4,00 – 4,50 m włącznie, 

0,20 zł/km dodatkowo za kaŜde rozpoczęte 0,10 m ponad 4,50 m 

Za przekroczenie 
szerokości pojazdu lub 
pojazdu z ładunkiem 

0,20  zł/km dla przedziału 2,55 m* - 3,20 m włącznie, 

0,45 zł/km dla przedziału 3,20 – 4,50 m włącznie, 

0,40 zł/km dodatkowo za kaŜde rozpoczęte 0,5 m ponad 4,50 m 

Za przekroczenie 
dopuszczalnej masy 

całkowitej 

0,50 zł/km – 3,60 zł/km, - stawki  
ustalone dla 16 pozycji róŜnych przypadków, w zaleŜności od rodzaju pojazdu i ilości osi ,  

po 4 stawki*** w kaŜdej pozycji, zaleŜne od stopnia przekroczenia masy całkowitej 

Na drogach, na których jest 
dopuszczony ruch pojazdów  

o naciskach osi do 8,0 t 

Na drogach, na których jest 
dopuszczony ruch pojazdów  

o naciskach osi do 10,0 t 

Na drogach, na których jest 
dopuszczony ruch pojazdów  

o naciskach osi do 11,5 t 

Za przekroczenie 
dopuszczalnych 
nacisków osi ** 

 

od 0,25 zł/km do 3,70 zł/km 

 

stawki ustalone  
dla 12 pozycji róŜnych 
rodzajów i układów osi 

pojazdów – po 4 stawki*** 
w kaŜdej pozycji, zaleŜne  
od stopnia przekroczenia 
dopuszczalnego nacisku 

 

od 0,20 zł/km do 2,80 zł/km 

 

stawki ustalone  
dla 12 pozycji róŜnych 
rodzajów i układów osi 

pojazdów – po 4 stawki*** 
w kaŜdej pozycji, zaleŜne  
od stopnia przekroczenia 
dopuszczalnego nacisku 

 

od 0,10 zł/km do 1,50 zł/km 

 

stawki ustalone  
dla 12 pozycji róŜnych 
rodzajów i układów osi 

pojazdów – po 4 stawki*** 
w kaŜdej pozycji, zaleŜne  
od stopnia przekroczenia 
dopuszczalnego nacisku 

 

* 2,60 m - dla pojazdu cięŜarowego z izolacją termiczną, jeŜeli grubość ściany wraz z izolacją  
jest nie mniejsza niŜ 45 mm. 

** stawki opłat określone są w zaleŜności od rodzaju (pojedyncza, podwójna, wielokrotna, ilości  
i rozstawu osi pojazdów silnikowych i przyczep oraz od stopnia przekroczenia dopuszczalnego 
nacisku. 

 Uwaga. JeŜeli przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi składowych osi wielokrotnych 
pojazdów silnikowych, przyczep i naczep o liczbie osi składowych większej niŜ trzy przekraczają 
dopuszczalne wartości, opłatę ustala się od kaŜdego przekroczenia oddzielnie. 

*** Czwarta stawka w kaŜdej z pozycji taryfikatora opłat jest stawką za kaŜde rozpoczęte 
przekroczenie, o określoną w przepisie wielkość (np. o 1,0 t), ponad maksymalny przedział 
przekroczenia dopuszczalnego nacisku na oś lub masy całkowitej, określonego w danej pozycji. 
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8.8. Wielkości kar za przejazd pojazdów nienormatywnych 

bez zezwolenia 

Przepis prawa i rozmiary sankcji karnych  Rodzaj naruszenia 
Przepis Rozmiary sankcji karnych 

Międzynarodowy 
przewóz bez 
odpowiedniego 
pozwolenia  
na przejazd 

Wykaz i kwoty kar -  
w załączniku do ustawy  
z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym 

(Dz. U. 2007r.  
Nr 125 poz. 874) 

brak licencji  
na wykonywanie 

transportu 
8.000 zł 

brak zezwolenia  
na wykonywanie 

transportu 
kabotaŜowego  

na terytorium RP 
15.000 zł 

brak zezwolenia  
na przewóz odpadów 

tranzytem przez 
terytorium RP  

6.000 zł 

Przewóz ładunków  
z przekroczeniem 
ustanowionych 
parametrów wagi,  
bez specjalnego 
pozwolenia* 

Wykaz i kwota kar 
znajduje się w Załączniku 

nr 2 do ustawy z dnia  
21 marca 1985 roku  

o drogach publicznych 
(Dz. U. 2007r.  
Nr 19 poz. 115) 

na drogach  
o dopuszczalnym 
nacisku do 10 t/oś 

od 240 zł do 5600 zł 
w zaleŜności od 
rodzaju pojazdu i 

stopnia przekroczenia 

na drogach  
o dopuszczalnym 

nacisku  
do 11,5 t/oś 

od 120 zł do 1.800 
zł w zaleŜności od 
rodzaju pojazdu i 

stopnia 
przekroczenia 

za przekroczenie 
dopuszczalnej masy 

całkowitej  
od 600 zł do 4.320 zł  

w zaleŜności od 
rodzaju pojazdu i 

stopnia przekroczenia 

Przewóz 
wielkogabary- 
towych ładunków 
bez specjalnego 
pozwolenia 

Wykaz i kwota kar - 
w Załączniku nr 2  

do ustawy z dnia 21 
marca 1985 roku  

o drogach publicznych  
(Dz. U. 2007r.  
Nr 19 poz. 115) 

za przekroczenie 
długości 

100 zł za kaŜdy 
rozpoczęty metr 

ponad dopuszczalną 
długość 

za przekroczenie 
szerokości  

160 zł (2,55**m-
3,20m) 

360 zł (3,20-
4,50m) 

320 zł za kaŜde 
rozpoczęte 0,5m 
ponad 4,5m szer. 

za przekroczenie 
wysokości  

120 zł (4m-4,5m) 
160 zł za kaŜde 
rozpoczęte 0,1m 

ponad 4,5m 
wysokości 

Naruszenie prawa 
przewozu  
materiałów 
niebezpiecznych  

Wykaz i kwota kar 
znajduje się w załączniku 

do ustawy z dnia 6 
września 2001 r.  

o transporcie drogowym 
(Dz. U. 2007r. Nr 125 

poz. 874) 

naruszenia dotyczące 
dokumentów 

od 100 do 6.000 zł 
8. róŜnych pozycji 
naruszeń na sumę  

20.600 zł 

naruszenia 
dotyczące sposobu 

przewozu 
od 800 do 6.000 zł 
11 róŜnych pozycji 
naruszeń na sumę  

38.800 zł 

naruszenia dotyczące 
pojazdu 

od 100 do 2.000 zł 
9 róŜnych pozycji 
naruszeń na sumę  

11.100 zł 

* od 600 zł do 9.000 zł za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach do 8 t nacisku na oś.  

** 2,6 m - dla pojazdu cięŜarowego z izolacją termiczną, jeŜeli grubość ściany wraz z izolacją jest nie 
mniejsza niŜ 45 mm. 
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8.9. Przewozy towarów przez granicę Polski z Republiką 

Białoruś 

Tranzyt towarów przez granicę z Białorusią w latach 2006-2008 (I półrocze) /tony/ 

     Tranzyt towarów z Polski i UE lub do Polski i UE Struktura  Razem Struktura  
Lp. DPG 2006 r. 2007 r. Ip. 2008 r. razem % (4:3) % (4+5) % (kol.9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Kuźnica Białostocka 1457904 2390654 1136090 4984648 164,0 28,9 3526744 31,6 
2. Bobrowniki 1360456 1955515 983508 4299479 143,7 24,9 2939023 26,4 
3. Kukuryki 3270397 3142633 1542288 7955318 96,1 46,2 4684921 42,0 

dpg z Białorusią 6088757 7488802 3661886 17239445 123,0 100,0 11150688 100,0 

Przewozy towarów przez granicę z Białorusią w latach 2007-2008 (I półrocze) ogółem /tony/ 

Przewóz towarów ogółem -  
wwóz,   wywóz, tranzyt * Przewozy Struktura    

Lp.  

  

DPG 
wwóz wywóz razem tranzyt ogółem %  

Tranzyt w przewo- 
zach ogółem    

%  (6:7) 

1 2 3 4 5 6 7 8                  9   
1. Kuźnica Białostocka 74605 515 75120 3526744 3601864 31,9      97,9   
2. Bobrowniki 41 80 121 2939023 2939144 26,0     100,0   
3. Kukuryki 61038 14982 76020 4684921 4760941 42,1      98,4   

dpg z Białorusią 
  

135684 15577 151261 11150688 11301949 100,0       98,7 
  

* dane o wwozie i wywozie towarów dotyczą wyłącznie towarów odprawionych na danym przejściu 

8.10. Wykaz organów, którym została przekazana informacja 

o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu RP 

3. Marszałek Senatu RP 

4. Prezes Rady Ministrów RP 

5. Przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP 

6. Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP 

7. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.  

8. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

9. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Szef SłuŜby Celnej 

10. Komendant Główny StraŜy Granicznej  

11. Główny Lekarz Weterynarii 

12. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

13. Główny Inspektor Sanitarny 

14. Wojewoda Lubelski 

15. Wojewoda Podlaski 

16. Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
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8.11. Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących 

kontrolowanej działalności. 

1. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej 
 (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o StraŜy Granicznej (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 234, poz. 1997 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, 
poz. 1641 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 302 z 19.10.1992 r. 
ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej 
(Dz. U. Nr 165, poz. 1590 ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, 
poz. 849). 

7. Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, 
poz. 271 ze zm.). 
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