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Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Komendancie, 
 
 
Działając w imieniu Forum Przewoźników Ekspresowych (FPE), zrzeszającego firmy kurierskie 
w Polsce, które wywierają duży wpływ na rozwój polskiej gospodarki, na wstępie pragnę bardzo 
serdecznie podziękowad za wprowadzanie ograniczeo w ruchu powietrznym, związanym z 
ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego w sposób, który nie 
zakłóca operacji cargo. Tysiące przesyłek dziennie przylatuje i wylatuje z Polski w sposób 
płynny, za co my, a przede wszystkim nasi klienci, jesteśmy Paostwu niezwykle wdzięczni. 
 
Niestety transport drogowy towarów boryka się z ogromnymi problemami, w związku z 
wprowadzeniem kontroli na granicach Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym 
zwracamy się z ogromną prośbą o wprowadzenie nadzwyczajnych rozwiązao na granicach 
lądowych Polski w zakresie przewozu towarów.  
 
Jak Paostwo wiedzą, od kilku dni tworzą się ogromne kolejki pojazdów oczekujących na 
wjazd do Polski, w których stoją również ciężarówki przewoźników zawierające towary. 
Sytuacja jest już na tyle poważna, że zaczyna nam brakowad taboru do wywozu polskiego 
eksportu, gdyż nasze pojazdy nie mogą wrócid z zagranicy, głównie z Niemiec, Czech i 
Słowacji. Ponadto częśd naszych pojazdów oczekujących na wjazd do Polski, przewozi 
towary kluczowe dla walki z epidemią, takie jak maseczki czy inne środki ochronne. 
 
W związku z powyższym bardzo prosimy o niezwłoczne wprowadzenie uproszczonych 
procedur dla przedsiębiorstw operujących dużymi sieciami pojazdów w sposób ciągły, 
posiadaczy statusu AEO (Authorized Economic Operator) lub operatorów pocztowych. 
Procedury te mogłyby polegad np. na wprowadzeniu tzw. „fast track” na granicach. Przed 
wjazdem każdego z naszych pojazdów do kraju moglibyśmy wysyład elektronicznie 
komplet informacji o pojeździe i kierowcy do jednostki kontrolnej na granicy jako pre-
alerty / awizacje, co pozwoliłoby uniknąd wypełniania dokumentów na granicy przez 
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kierowców. Dodatkowo można rozważad przeniesienie części kontroli, np. pomiarów 
temperatury kierowców z granic Polski do centrów przeładunkowych na terenie kraju. 
Jesteśmy otwarci na omówienie zaproponowanych rozwiązao przez całą dobę, np. poprzez 
video konferencję.  
 
Ponadto mamy prośbę o włączenie nas w potencjalne planowanie kryzysowe – firmy 
członkowskie FPE obecnie praktycznie jako jedyne prowadzą regularne połączenia lotnicze 
cargo w Polsce. 
  
Operatorzy pocztowi obsługują obywateli, przedsiębiorców oraz organy władzy publicznej. 
Oprócz codziennych połączeo drogowych z sąsiadującymi krajami, na naszą rzecz odbywa się 
kilkanaście lotów dedykowanych samolotów transportowych na dobę. Utrzymanie 
aktualnych ograniczeo na granicach Polski w zakresie przewozu towarów będzie miało 
dodatkowo bardzo negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz firm korzystających z usług 
tych firm w tych i tak już trudnych okolicznościach.  
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