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Wasza Ekscelencjo, 

 

Działając w imieniu związku pracodawców Transport i Logistyka Polska pragnę zwrócić pańską uwagę na 

niezwykle dramatyczną sytuację polskich (i nie tylko) kierowców pojazdów ciężarowych wykonujących 

przewozy drogowe tranzytem przez terytorium Francji do Wielkiej Brytanii.  

 

Otóż w północnych rejonach Francji, w szczególności na parkingach oraz głównych drogach dojazdowych 

do portów w Calais i Dunkierce, ponownie dochodzi do eskalacji przemocy i ataków na kierowców 

pojazdów ciężarowych. Ataków dokonują zarówno w dzień, jak i w nocy, grupy imigrantów pragnących 

przedostać się do Wielkiej Brytanii poprzez siłowe wtargnięcie do naczep/przyczep, w których przewożone 

są towary. Imigranci działają w sposób niezwykle brutalny. Atakują bardzo często kierowców w nocy, 

nawet na zabezpieczonych, dodatkowych płatnych parkingach. Co jednak jest szczególnie niebezpieczne 

do ataków dochodzi także na drogach w czasie jazdy. Imigranci ustawiają m.in. zapory na drogach 

uniemożliwiające przejazd pojazdów, a następnie z niezwykłą furią za pomocą kamieni, cegieł, znaków 

drogowych, metalowych prętów, pałek i innych niebezpiecznych przedmiotów uszkadzają zatrzymujące 

się przed przeszkodami pojazdy ciężarowe. Niszczą szyby w pojazdach, a rozbite szkło niejednokrotnie 

powoduje rany kierowców. Demolują też same pojazdy i naczepy z towarem, które następnie nie nadają się 

do dalszej jazdy. To z kolei oznacza unieruchomienie pojazdów oraz ponoszenie dodatkowych kosztów ich 

napraw przez przewoźników, często w wysokości kilkunastu tysięcy euro lub więcej, w przypadku 

uszkodzeń tylko w jednym pojeździe. Ponadto, z uwagi na te ataki i ich skutki, towary nie mogą być 

dostarczone na czas do finalnych odbiorców, a przewoźnicy i nadawcy ładunków ponoszą kolejne koszty 

związane z próbą uzyskania odszkodowania za uszkodzone lub skradzione w wyniku rozbojów ładunki. 

 

Niestety odnosimy wrażenie, że policja i inne właściwe władze francuskie nie podejmują wystarczających 

i niezbędnych działań celem zapewnienia bezpieczeństwa kierowców przejeżdżających przez terytorium 

Francji. Otrzymujemy sygnały od naszych pracowników, że obecni przy tych incydentach funkcjonariusze 



 

francuskich służb porządkowych niejednokrotnie wobec znacznej przewagi liczebnej napastników 

odstępują od jakiejkolwiek interwencji.  

 

W tym stanie rzeczy, chciałbym zwrócić pańską uwagę na fakt, iż problem ataków na kierowców i pojazdy 

w północnych rejonach Francji istnieje już od wielu lat. A podejmowane działania zastępcze takie, jak 

zamykanie wybranych parkingów przy autostradach dla pojazdów ciężarowych, nie przynoszą żadnych 

rezultatów. Dlatego też oczekujemy od władz francuskich podjęcia stanowczych działań o charakterze 

systemowym, a także zdecydowanej reakcji służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo na 

każdy przypadek agresji zagrażającej życiu i zdrowiu kierowców. 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 


