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Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 23577 z dnia 11 maja 2021 r., złożoną przez Pana Posła 

Jarosława Rzepę i grupę posłów, w sprawie znoszenia obostrzeń w transporcie 

publicznym, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.), od dnia 15 maja 2021 r. do 

dnia 5 czerwca 2021 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje środkami 

publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi 

przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - 

danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie 

więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% 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.

Wskazane regulacje dotyczą zarówno krajowych i międzynarodowych autobusowych 

przewozów regularnych jak też przewozów okazjonalnych (zorganizowane wyjazdy 

grupowe na wczasy, kolonie, itp).
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Pragnę podkreślić, że Rząd podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby poprawić 

bezpieczeństwo zdrowotne w kraju oraz ograniczyć negatywne skutki epidemii, w tym 

liczbę zgonów. Niewątpliwie obecna sytuacja epidemiczna oraz związana z nią sytuacja 

społeczna i ekonomiczna jest niezwykle trudna. Nieustannie prowadzone są analizy 

ustanowionych obostrzeń oraz podejmowane są starania by miały one jak najmniejszy 

wpływ na codzienne funkcjonowanie, jednak nie zawsze jest to możliwe. Wraz ze 

wzrostem wykonanych szczepień przeciwko COVID-19 jak i zmniejszaniem się liczby 

zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród osób przybywających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zostały podjęte decyzje dotyczące zniesienia niektórych 

obostrzeń, w tym m.in. w zakresie zasad wykonywania przewozów osób autobusami.

Wszelkie działania dotyczące wprowadzania ograniczeń podejmowane są w oparciu 

o rekomendacje WHO, ECDC oraz ekspertów będących doradcami Rządu RP. 

Zarządzeniem nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. została 

utworzona Rada Medyczna do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów. Do 

zadań Rady należy:

1) dokonywanie analiz i ocen bieżącej sytuacji zdrowotnej w kraju, ze szczególnym 

uwzględnieniem sytuacji epidemicznej wywołanej pandemią COVID-19;

2) przygotowywanie i przedstawianie propozycji działań zmierzających do poprawy 

sytuacji zdrowotnej w kraju w zakresie przeciwdziałania COVID-19;

3) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych 

o istotnym wpływie na zagadnienia ochrony zdrowia dotyczących przeciwdziałania 

COVID-19;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

W zależności od przebiegu sytuacji związanej z wirusem SARS-CoV-2 są wprowadzane 

lub stopniowo znoszone kolejne obostrzenia mające na celu przeciwdziałanie epidemii.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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