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PILNE - NOWE PRZEPISY W SPRAWIE COVID19 
1 wiadomość 

 

Maciej Wroński <maciej.wronski@tlp.org.pl> 14 marca 2020 17:59 
Do:  

Warszawa, dnia 14 marca 2020 r. 

  

  

Pan Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

  

  

Szanowny Panie Premierze, 

W imieniu związku pracodawców Transport i Logistyka Polska i całej branży transportowej zwracam się do Pana 
Premiera, aby pilnie zwrócić pańską uwagę na nasze bardzo poważne wątpliwości dotyczące aktów wykonawczych 
przyjętych w związku z epidemią COVID19 w dniu 13 marca br.  

Choć deklarowanym zamiarem było zapewnienie międzynarodowego przepływu towarów i osób na niezbędnym 
poziomie, to brzmienie rozporządzeń, a konkretnie nieprecyzyjne sformułowania w tych aktach mogą przynieść 
efekt odwrotny. Poniżej nasze konkretne uwagi, o których pilne rozpatrzenie uprzejmie wnosimy. 

Podstawowym problemem jest brak precyzji przyjętych regulacji, treścią niezgodną z publicznymi deklaracjami 
Prezesa Rady Ministrów Pan Mateusza Morawieckiego oraz komunikatami zawartymi na rządowych portalach, oraz 
ze skutkami gospodarczymi niektórych rozwiązań. 

1.       I tak w komunikacji medialnej ze strony przedstawicieli administracji przewija się informacja, że ruch 
pasażerski autobusami nie zostaje wstrzymany. Tymczasem zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 i 2 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych ruch 
osobowy na drogowych unijnych przejściach granicznych w kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej 
Polskiej zostanie ograniczony do ruchu określonej kategorii osób przekraczających granicę samochodem 
osobowym. 

Oznacza to brak możliwości wjazdu do Polski jakichkolwiek autobusów przewożących osoby, w tym 
autobusów przewożących obywateli polskich powracających do kraju, jak i cudzoziemców legalnie 
zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach! Takie sformułowanie przepisów oznacza także blokadę 
autobusowych linii pasażerskich przebiegających przez nasze terytorium tranzytem, nawet przy tzw. 
zamkniętych drzwiach. 

Należy zwrócić uwagę, że postanowienia załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia MSWiA w sprawie w 
sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach 
granicznych, w którym zgodnie z § 2 określono ruch dozwolony przez te przejścia, nie dają możliwości 
przejazdu autobusów przez granicę z nieunijnymi państwami. Także polskich autobusów, które znalazłyby 
się po godz. 00:00 w dniu 15 grudnia br. po drugiej stronie granicy! Np. ze względu na wydłużony czas 
oczekiwania na odprawę graniczną. 

Pragniemy także zwrócić uwagę, że wprowadzony zakaz przejazdu autobusów odbije się negatywnie na 
możliwości funkcjonowania polskich pracodawców zatrudniających pracowników z Ukrainy i Białorusi. 
Nasze firmy udzielając urlopów swoim pracownikom wysyłają ich wynajętymi autobusami na Ukrainę na 
urlop, po czym organizują im powrót tym samym środkiem transportu. Według informacji przekazanych w 
ciągu kilku ostatnich godziny przez członków naszego związku, na Ukrainie może zostać zablokowanych 
kilka naszych autobusów wysłanych po pracowników. A sami pracownicy zostaną po ukraińskiej stronie. 

Mając na uwadze powyższe, prosimy o niezwłoczną odpowiednią korektę powołanych wyżej przepisów 
tak, aby umożliwić przejazd autobusów przewożących osoby wskazane enumeratywnie w § 3 ust. 2 ww. 
rozporządzenia zarówno przez unijne, jak i nieunijne granice. Wprowadzanie rozróżnień przejść 
granicznych ze względu na przynależność naszych sąsiadów do UE nie ma sensu, gdyż z Ukrainy można 
wjechać do Polski przejeżdżając przez Słowacji, a z Białorusi i Rosji przez Litwę. Generować to będzie jedynie 
większe koszty! 
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2.       Kolejne wątpliwości związane są z przepisami § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 
marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. 

Powołany przepis wskazuje osoby wyłączone z obowiązku 14 dniowej kwarantanny. Przesłanką do takiego 
zwolnienia ma być łącznie (tak jest sformułowany przepis!): 

·         przekraczanie granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych 
w państwie sąsiadującym, 
·         bycie osobą wykonującą czynności zawodowe w państwie sąsiadującym, w tym będącą 
kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym. 

W tym stanie rzeczy jest dla nas oczywiste, że kierowca pojazdu wykonującego transport drogowy, który 
przekracza granicę prowadząc ten pojazd nie podlega kwarantannie. 

Pojawia się jednak pytanie, co w przypadku, gdy kierowca pozostawił pojazd z towarem za granicą na 
parkingu, po czym udał się jako pasażer środkami transportu udostępnionymi przez pracodawcę do 
Polski (albo prywatnym samochodem) w celu odebrania tygodniowego odpoczynku w domu? Ponieważ 
zakończył już swoją pracę, to istnieją poważne wątpliwości, czy przekracza granicę w ramach wykonywania 
czynności zawodowych. 

Zdrowy rozsądek nakazywałby przyjąć pozytywną wykładnię pozwalającą na powrót kierowcy do domu 
jako pasażer innego środka transportu. Powrót 40 tonowym pojazdem wraz z ładunkiem byłby bowiem z 
ekonomicznego punktu widzenia niemożliwy. 

Kolejna wątpliwość związana jest z faktem, że polscy kierowcy wykonują przewozy po całej Europie, w tym 
te istotne z punktu widzenia społecznego (dostawy żywności) jak i epidemiologicznego (dostawy urządzeń 
medycznych, lekarstw, środków higieny itp.). Chcemy wskazać w tym miejscu, że powrót do domu kierowcy 
jako pasażer z państwa innego niż sąsiadujące (np. z Belgii lub z Holandii), w związku z jednoznaczną 
przesłanką wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym, spowoduje automatyczne 
objęcie go kwarantanną! 

Kierowcy tak, jak pracownicy służby zdrowia, jak pracownicy służb ratunkowych, energetyki i inne podobne 
zawody są niezbędni dla utrzymania podstawowych funkcji państwa i gospodarki. Obejmowanie ich 
kwarantanną w przypadku każdorazowego powrotu do domu w celu odebrania tygodniowego odpoczynku 
lub w celu wymiany załogi, spowoduje w krótkim okresie czasu całkowity paraliż usług transportowych. 

Dlatego wnosimy o jednoznaczne i pełne wyłączenie kierowców wykonujących międzynarodowy z 
obowiązku kwarantanny niezależnie od tego czy wykonywali swoje obowiązki w państwie sąsiadującym, 
czy też państwie położonym dalej. I niezależnie od tego czy wracając wykonując swoje obowiązki jako 
kierowca, czy też jako pasażer innego środka transportu. 

Postulujemy także zwolnienie z wymogu kwarantanny legalnie zatrudnionych w Polsce cudzoziemców 
powracających do naszego kraju w celu podjęcia pracy. Jest to szczególnie istotne wobec faktu, że prędzej 
czy później może dojść do zwiększenia absencji chorobowej w tej grupie zawodowej, a przewozy muszą 
być realizowane, aby zapewnić funkcjonowanie państwa i jego gospodarki! 

3.       Wnosimy także o udrożnienie komunikacji, gdyż infolinia telefoniczna MSZ ws. przekraczania granic 
(22 523 8800) jest niedostępna. Jedyny komunikat dla dzwoniących to "połączenie nie   może być 
zrealizowane". 
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