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Sytuacja na granicy państwowej między Rzeczypospolitą Polską a Obwodem 

Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Białorusią i Ukrainą jest niepokojąca z punktu 

widzenia ochrony praw obywatelskich i praw człowieka. Nasilony ruch graniczny 

zdominowany jest przez mieszkańców terenów przygranicznych, przekraczających granicę 

wielokrotnie w celach handlowo - zaopatrzeniowych. Zjawisko to utrwala się jako 

podstawowy sposób zarobkowania wielu osób zamieszkałych w jednostkach 

administracyjnych po obu stronach granicy. Niezależnie od przyczyn i uwarunkowań 

makroekonomicznych oraz innych okoliczności, trudności z fizycznym przekroczeniem 

granicy negatywnie rzutują na współpracę gospodarczą. Perspektywa wielogodzinnych 

oczekiwań na odprawę graniczną, zraża bowiem poważnych przedsiębiorców do 

angażowania się w tę współpracę z partnerami po drugiej stronie granicy. Praktycznie, 

niemal zanikł ruch turystyczny. 

Warunki przekraczania tych granic urągają nieraz ludzkiej godności, są nie do 

pogodzenia z prawami człowieka i dobrymi obyczajami obowiązującymi w stosunkach 

między cywilizowanymi państwami. Na niektórych przejściach granicznych występują 

zjawiska patologiczne, dotykające zarówno obywateli Rzeczypospolitej Polskiej jak i 

państw sąsiednich. Podróżni skarżą się na działania o charakterze korupcyjnym. W 

okolicach przejść granicznych zauważalna jest aktywność zorganizowanych grup 

przestępczych. Potwierdzają to obserwacje pracowników Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich w czasie wizytacji poszczególnych przejść granicznych. 
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Od dnia 1 stycznia 2008 r. Polska znajdzie się w strefie Schengen, zaś granica z 

Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Białorusią i Ukrainą stanie się zewnętrzną 

granicą strefy, a więc granicą o szczególnie zaostrzonych rygorach kontroli. W związku z 

tym należy brać pod uwagę ewentualność nasilenia się negatywnych nastrojów 

podróżnych spoza Unii Europejskiej na tle tych zaostrzeń. 

Mając powyższe na względzie, Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Janusz 

Kochanowski zaproponował Pełnomocnikowi Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw 

Człowieka Pani Ninie Karpaczowej podjęcie wspólnych działań, zmierzających do 

podnoszenia standardów obsługi podróżnych na przejściach granicznych między Polską a 

Ukrainą. Współpracę zainauguruje wspólna wizytacja ombudsmanów obydwu krajów 

drogowego przejścia granicznego między Polską a Ukrainą w Medyce, która odbędzie się 

w dniu 6 września 2007 r. 
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