
 

 

Warszawa, 26.04.2021 r. 

 

 

 

Pan Michał Dworczyk 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

Minister - członek Rady Ministrów 

Dotyczy:  

Ujęcia zniesienia limitu pasażerów w transporcie zbiorowym w harmonogramie stopniowego 

znoszenia restrykcji związanych z COVID-19 w maju 2021 r. 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Zwracamy się z apelem o uwzględnienie kwestii zmiany limitu liczby pasażerów w transporcie 

zbiorowym w zapowiedzianym harmonogramie stopniowego znoszenia w maju br. restrykcji 

wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Aktualnie przewoźników kolejowych i drogowych 

obejmuje ograniczenie liczby miejsc zajętych przez pasażerów do nie większej liczby osób niż wynosi 

50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych 

w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu 

albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% 

miejsc siedzących niezajętych. 

Mając na uwadze fakt, że według badań wiodących ośrodków epidemiologicznych na świecie1 ryzyko 

zakażeń koronawirusem w środkach transportu publicznego, przy zastosowaniu odpowiednich 

środków bezpieczeństwa, jest niskie lub nawet bardzo niskie, prosimy o ujęcie w ww. harmonogramie 

całkowitego zniesienia limitu liczby pasażerów, pod warunkiem zastosowania przez przewoźników 

następujących środków bezpieczeństwa: 

1) bezwzględnego obowiązku zasłaniania ust i nosa w trakcie podróży oraz odprawy przez 

pasażerów oraz kierowców, 

2) montowania na pokładzie środków transportu dyspenserów z płynami do dezynfekcji 

i obowiązek dezynfekcji rąk przez każdego pasażera, 

3) w miarę możliwości odprawy bezdotykowej oraz wejście na pokład z zachowaniem 1.5 metra 

odległości między pasażerami, 

4) tworzenia stref bezpieczeństwa (wyłączenie z możliwości zajmowania rzędu siedzeń za 

kierowcami lub instalowanie barier ochronnych), 

5) wyposażania personelu w atestowane, wysokiej jakości środki ochrony osobistej (rękawice, 

maski), 

6) specjalnych, zaostrzonych procedur sprzątania i dezynfekcji. 

                                                           
1 Badania Instytutu im. Roberta Kocha z Niemiec prześledził ponad 55 tys. przypadków zachorowań na COVID-
19. Badania wykazały, że w środkach komunikacji zbiorowej doszło jedynie do 90 zakażeń ze wskazanej wyżej 
liczby 55 tys. przypadków (0,2% całości). Podobne doniesienia przynoszą dane brytyjskiej organizacji RSSB. 
Dane francuskie mówią o 1,2% zakażeń w komunikacji zbiorowej (publicznej). 



 

Zniesienie limitów w liczbie przewożonych pasażerów jest także pożądane w kontekście planowanych 

w maju ograniczeniu restrykcji dotyczących branży hotelarskiej i gastronomicznej. 

Zdajemy sobie doskonale sprawę z powagi sytuacji epidemicznej w Europie, jednakże wg. naszej 

najlepszej wiedzy nigdzie poza Polską przez tak długi okres nie obowiązują limity pasażerów 

w komunikacji zbiorowej. Dotyczy to zarówno autobusów miejskich, autobusów i pojazdów 

samochodowych o liczbie pasażerów od 7 do 9 osób wykonujących liniowy i okazjonalny przewóz osób, 

jak i metra, pociągów oraz samolotów. Niezbędne jest tam tylko zakrycie ust i nosa maseczką oraz 

ewentualne zachowanie innych środków o charakterze sanitarnym. 

Wprowadzone w Polsce dniu 17 października br. ograniczenia w liczbie pasażerów spowodowały 

radykalne zmniejszenie przychodów uzyskiwanych z obsługi linii komunikacyjnych i większości 

przypadków ich całkowitą nierentowność. W efekcie doszło do radykalnego zmniejszenia liczby 

oferowanych kursów przez wszystkich przewoźników. A przypomnijmy, iż sytuacja wykluczenia 

komunikacyjnego i tzw. białych plam transportowych dotykała przed epidemią ponad 13 milionów 

Polaków.  

Dlatego naszym zdaniem, rozwiązaniem które zapewni deklarowaną przez Rząd Polski równowagę 

pomiędzy prawidłowym funkcjonowaniem gospodarki choćby na minimalnym poziomie oraz 

bezpieczeństwem epidemicznym, jest odejście od limitów przewożonych pasażerów i powrót do 

stanu prawnego obowiązującego przed 17 października 2020 r. na terenie całej Polski. 

Nie pozwólmy na całkowite zniszczenie rynku przewozów pasażerskich, upadek wielu przedsiębiorców 

w Polsce w związku z epidemią COVID-19 i powiększenie wykluczenie komunikacyjnego Polaków. 

Myślę, że wyrażam w niniejszym piśmie opinię i apel całej branży przewozów pasażerskich w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Andrzej Adamczyk 
Minister Infrastruktury 

Pan Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia 

Pan Adam Abramowicz 
Rzecznik  
Małych i Średnich Przedsiębiorców 

prof. dr hab. Pan Andrzej Horban 
Przewodniczący Rady Medycznej 
 

Pan Rafał Weber  
Sekretarz Stanu 
Ministerstwo Infrastruktury 
 

Pan Marek Niedużak 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo  
Rozwoju Pracy i Technologii 

 


