
 

 
Warszawa, 7 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

         Pan Andrzej Adamczyk 

         Minister Infrastruktury 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Mając na względzie skalę utrudnień wywoływanych rozprzestrzenianiem się Covid-19, jakie napotykają 

obecnie polscy przewoźnicy drogowi oraz zatrudniani przez nich kierowcy, niniejszym zwracam się do 

Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zawieszenie zakazu  jazdy pojazdów w Pierwszy i Drugi Dzień 

Wielkiej Nocy, tj. 12 i 13 kwietnia 2020 r. oraz 1 i 3 maja 2020 r. Zastosowanie ww. wyjątku od 

rozporządzenia Ministra Transportu z 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu 

ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach byłoby z korzyścią dla polskich przewoźników.  

Pragnę przy tym zwrócić uwagę Pana Ministra na dość istotną okoliczność. Otóż okresowe 

ograniczenia i zakazy ruchu wprowadzone zostały w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w okresie zwiększonej liczby podróży związanej z wyjazdami świątecznymi. Wobec 

ograniczeń w przemieszczaniu się ludności w okresie epidemii COVID-19, ratio legis tych przepisów 

jest obecnie bezprzedmiotowe. 

Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska już wcześniej zwracał się do Pana Ministra z tego 

typu apelem. Możliwość kontynuacji przewozów w najbliższe dni świąteczne przez wszystkie pojazdy, a 

nie tylko te wymienione w powyższym rozporządzeniu, umożliwiłaby realizację przewozów wszystkich 

niezbędnych w czasie pandemii towarów oraz szybszy powrót kierowców do domów. 

Decyzję o wycofaniu się z okresowych z ograniczeń i zakazów ruchu w dni świąteczne podjęte zostały 

już we Austrii, Portugalii, Słowacji Włoszech, oraz w większości niemieckich landów. Czas na podjęcie 

podobnej decyzji w Polsce. Każda, nawet pozornie najmniejsza pomoc w okresie pandemii, może pomóc 

branży transportowej przetrwać ten trudny okres. 

Przypominamy także, że w dniu 24 marca br. wystąpiliśmy do Pana Ministra z apelem o zawieszenie 

poboru opłat na drogach objętych systemem Viatoll. Decyzja w tym zakresie stanowiłaby realną 

wymierną pomoc dla naszych przedsiębiorstw. 

Polscy przewoźnicy liczą na przychylność Pana Ministra w tych kwestiach. 

         

Z poważaniem 

 

                              Maciej Wroński 

                Prezes 

         Transport i Logistyka Polska 


