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Minister Jakub Skiba: państwo nie traci na zawieszeniu
małego ruchu granicznego z Rosją

-  Podstawową  przyczyną  decyzji  o  nieprzywróceniu  małego  ruchu  granicznego  z  obwodem
kalininigradzkim były kwestie bezpieczeństwa. Dane, które posiadamy, które przesyłają nam nasze
służby jednoznacznie wskazują,  że nie ustała podstawowa przyczyna zawieszenia małego ruchu
granicznego – podkreślił podczas wtorkowej konferencji prasowej Jakub Skiba, Sekretarz Stanu w
MSWiA.

Jak  poinformował  wiceminister  Jakub  Skiba  dane  statystyczne  wskazują,  że  utrzymanie
tymczasowego zawieszenia umowy o MRG z obwodem kaliningradzkim nie stanowi poważniejszego
utrudnienia  dla  obywateli  Rosji  chcących  przyjechać  do  Polski,  ponieważ  zaczęli  oni  częściej
przekraczać granicę na podstawie wiz.

Wiceszef MSWiA zdementował także informacje opozycji, jakoby brak odwieszenia małego ruchu
granicznego z obwodem kaliningradzkim spowodowały negatywne konsekwencje ekonomiczne.  

Większość  przedsiębiorców  z  rejonu  objętego  MRG  (część  woj.  warmińsko-mazurskiego  i
pomorskiego) nie odnotowuje negatywnych skutków zawieszenia umowy. Mogą one dotyczyć jedynie
osób wykorzystujących MRG do zakupu w Rosji paliwa i używek po niskich cenach. Zmniejszenie
ruchu  spowodowało  zmniejszenie  zakupów  towarów  akcyzowych  w  Federacji  Rosyjskiej,  a  w
konsekwencji wzrosło nabywanie tych towarów w Polsce,.

Minister Jakub Skiba zaprezentował także strukturę wydatków poniesionych w Polsce  przez Rosjan i
Polaków w obwodzie kaliningradzkim. Jak wynika z danych Rosjanie najczęściej kupowali w Polsce
towary nieakcyzowe (80% wszystkich wydatków). Jednocześnie zwrot VAT w ramach systemu TAX
FREE w odniesieniu do wydatków Rosjan w Polsce nie zmniejszył się w lipcu (czyli w miesiącu, w
którym zawieszono MRG) w porównaniu z innymi miesiącami, w których umowa obowiązywała.

Jednocześnie relatywne zmniejszenie przychodu z tytułu usług zostało całkowicie zrekompensowane
popytem ze  strony  turystów  krajowych  oraz  z  innych  państw  przybywających  do  województw
pomorskiego  i  warmińsko-mazurskiego  w  obecnym,  rekordowym  pod  tym  względem  sezonie
turystycznym.

Obecny na konferencji Marian Banaś, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby



Celnej poinformował także, że z danych dotyczących liczby wszczętych spraw karnych skarbowych i
mandatów z okresu poprzedzającego zawieszenie umowy o MRG, wynika, że ich liczba spadła blisko
trzykrotnie (np. w maju 2016 r. było takich spraw 2190, w lipcu 2016 r. 885).

-  Oznacza  to,  że  po  zawieszeniu  umowy o  MRG nastąpił  znaczny  spadek zabronionej  prawem
działalności związanej z przemytem paliwa, papierosów oraz alkoholu – podkreślił Marian Banaś.
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