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Warszawa, 28 września 2022 r. 

 

Pan Henryk Kowalczyk 

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Pan Andrzej Adamczyk 

Minister Infrastruktury  

 

Pani Magdalena Rzeczkowska 

Minister Finansów  

 

Pan Mariusz Kamiński 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

Pani Joanna Smolińska 

p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego 
 
Do wiadomości:  
 
Pan Wasyl Zwarycz 
Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej  
 

Szanowni Państwo,  

 

w imieniu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) oraz jej firm członkowskich, w związku 

z wystosowanym do Państwa listem przez Przewodniczącego Amerykańskiej Izby Handlowej w 

Ukrainie Pan Andy Hunder’a zawierającym postulaty mające na celu zwiększenie potencjału 

przewozowego przejść granicznych Polski i Ukrainy oraz skrócenie czasu kontroli granicznej – 

pragniemy wyrazić nasze słowa wsparcia i prosić o rozważenie możliwości wcielenia tych postulatów 

(wskazanych ponownie poniżej). 

 

Chcemy podkreślić, że bardzo doceniamy wszelkie działania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Straży 

Granicznej oraz wszystkich obywateli Polski wspierających Ukrainę w trudnych czasach wojny. 

Wierzymy, że wspólna praca może przyczynić się do osiągnięcia wyższego celu jakim jest pokój oraz 

dobrostan ludzi mieszkających w Ukrainie.  

 

Jednakże z uwagi na prowadzone działania wojenne oraz zablokowanie, zaminowanie ukraińskich 

portów i wód, sprawny przejazd/kontrola graniczna na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy jest 

kluczowy z punktu widzenia pomocy humanitarnej, ludności cywilnej oraz także możliwości 

prowadzenia biznesu.  

 

Mając to na względzie, pragniemy wskazać ponownie postulaty proponowane przez AmCham Ukraina 

i prosić o wsparcie ich realizacji.  

 

1. Zwiększenie liczby pracowników organów celnych i kontrolnych (inspektorzy weterynaryjni i 

fitosanitarni) na granicy polsko-ukraińskiej w celu jednoczesnej kontroli większej liczby pojazdów;  

2. Usprawnienie i przyspieszenie działania polskich organów kontrolnych w oparciu o wstępne 

sortowanie towarów w pojazdach ciężarowych (w zależności od rodzaju towaru) przez stronę 

ukraińską; 

3. Szybka wymiana informacji o liczbie zarejestrowanych pojazdów i dostępnych możliwościach ich 

rejestracji w zależności od rodzaju ładunku; 
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4. Zmniejszenie dodatkowych procedur kontrolnych (pobieranie próbek, badania laboratoryjne) na 

granicy lub przeniesienie ich do najbliższej strefy kontroli celnej od granicy; 

5. Przydzielenie dodatkowych punktów kontrolnych dla przejazdu pustych pojazdów opuszczających 

Ukrainę na trasach (Zosin-Uściług; Budomierz-Hruszew; Dołhobyczów-Uhrynów; oraz Krościenko-

Smolnica) 

6. Połączyć wysiłki na rzecz jak najszybszego otwarcia przejść granicznych Malhowice-Niżankowice i 

Waręż - Uśmierz dla tymczasowego przejazdu pustych pojazdów ciężarowych wyjeżdżających z 

Ukrainy; 

7. Wspierać ideę jednoczesnego przeprowadzania kontroli przez celników Ukrainy i Polski. 

 

Dziękujemy raz jeszcze za wszelkie działania Rządu w tych trudnych czasach. W razie jakichkolwiek 

pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Osobą do kontaktu jest Karol Witaszek, koordynator ds. 

prawnych i polityki publicznej, karol.witaszek@amcham.pl; nr tel. 690 087 660. 

 

W zał. pismo AmCham Ukraina 

 

Z wyrazami szacunku  

 

 

 

Tony Housh 

Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce 
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