
 

                                                                                Warszawa, 16.04.2020 

 

Pan Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W imieniu związku pracodawców Transport i Logistyka Polska chciałbym zwrócić pańską uwagę na przepisy 

§ 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmienione rozporządzeniem z dnia 

15 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.673), które ustanowiły obowiązek zakrywania ust i nosa.  

Opublikowane brzmienie tych przepisów nie zwalnia od tego obowiązku kierowców wykonujących swoją 

pracę w systemie załogi wieloosobowej, o której mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów 

socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.  

W praktyce - ze względu na liczbę miejsc do spania w kabinie pojazdu - kierowcy mogą pracować w załodze 

dwuosobowej. Przebywają oni prawie 24 godziny na dobę w tej samej przestrzeni przez kilka lub nawet 

kilkanaście dni. Tam wspólnie pracują, śpią i spożywają posiłki. Dotyczy to w szczególności 

międzynarodowych przewozów drogowych, gdzie praca wykonywana jest niejednokrotnie na bardzo długich 

dystansach, a na parkingach i w ich pobliżu nie ma zewnętrznych miejsc noclegowych. 

W tym stanie rzeczy przedmiotowy obowiązek wydaje się mijać ze swoim celem. Trudno bowiem 

przypuszczać, że możliwe jest spożywanie posiłków z zakrytymi ustami lub też spać unikając zsunięcia się 

z twarzy osłony nosa i ust. Nie ma także możliwości wyegzekwowania obowiązku poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie kierowcy przebywają przez większą część swojej pracy. 

W tym stanie rzeczy zwracam się do Pana Ministra o: 

 możliwie szybką zmianę przepisów § 18 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, która wyłączy z obowiązku 

zakrywania ust i nosa kierowców przebywających w kabinie pojazdu w związku z wykonywaniem 

pracy w systemie załogi dwuosobowej w przewozach drogowych rzeczy, albo 

 dokonanie odpowiedniej wykładni funkcjonalnej wskazanych wyżej przepisów i przekazanie 

informacji służbom kontrolnym o wyłączeniu wskazanych wyżej osób spod obowiązku określonego 

w § 18 ust. 1. 

 

   Z wyrazami szacunku 

Maciej Wroński 

                                   Prezes  

  Transport i Logistyka Polska 

 

Do wiadomości:  

Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury 


