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Pan

prof. Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Adama Szejnfelda na 

21. posiedzeniu Senatu w dniu 19 lutego 2021 r., uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższego.

Należy wskazać, że kwestię funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w tym 

transportu kolejowego, w związku z epidemią COVID-19 reguluje rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia do dnia 9 kwietnia 2021 r. wstrzymuje się 

przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z 

przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej granicę zewnętrzną w 

rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 

z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób 

przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z 

późn. zm.1)).

Jednocześnie w § 24 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 

r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512) wskazano, że do dnia 9 kwietnia 2021 r. 

w przypadku gdy przemieszczanie się następuje środkami publicznego transportu 
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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 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.

Ponadto zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia do dnia 9 kwietnia 2021 r. 

nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w środkach publicznego 

transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w 

rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze 

śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób.

Należy wskazać, iż powyższe rozwiązania, w tym ograniczenie osób przebywających w 

danym środku publicznego transportu zbiorowego, mają na celu ograniczenie 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród pasażerów i pracowników branży 

transportu. Jednocześnie należy wskazać, że wynikające z ww. rozporządzenia 

ograniczenia dot. liczby pasażerów przebywających środkach publicznego transportu 

zbiorowego przekładają się również na zmniejszenie liczby osób przebywających na 

przystankach, peronach, dworcach itp.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przepisy regulujące odpowiedzialność 

przewoźnika za m.in. warunki sanitarno-higieniczne w środkach transportu oraz na 

terenie należącym do przewoźnika (np. przystanki, stacje, dworce). Zgodnie z art. 776 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1575, z późn. zm.), przewoźnik obowiązany jest do zapewnienia podróżnym 

odpowiadających rodzajowi transportu warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich 

wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne. Ponadto w art. 

14 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

8) wskazano, że przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich 

warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
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Jak podkreśla się w piśmiennictwie1 ww. obowiązki powinny być wykonywane przez 

przewoźnika nie tylko w środkach transportu, ale również na należących do niego 

stacjach i przystankach zarówno początkowych i docelowych, jak i pośrednich. 

Zawierając umowę przewozu przez wykup biletu, pasażerowie mają podstawy 

oczekiwać ze strony przewoźnika dołożenia najwyższego stopnia staranności dla 

zapewnienia im bezpieczeństwa podróży. Ponadto wskazuje się, iż z tego obowiązku 

prowadzący zakład komunikacyjny nie wywiązuje się, narażając pasażerów na utratę 

zdrowia, jeżeli kontrola tego zakładu nienależycie wykonuje czynności kontrolne. 

Kontrola taka odnosi się przede wszystkim do środka transportu, którym wykonywany 

jest przewóz, ale również do pozostałej infrastruktury przewoźnika, z której korzystają 

podróżni, np. peronów na dworcach.

Przewoźnik jest więc zobowiązany do podjęcia z należytą starannością wszelkich 

czynności (w tym kontrolnych) mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podróży. 

Jeżeli dojdzie do zdarzenia, które spowodowało po stronie pasażera powstanie szkody 

w postaci uszczerbku na życiu lub zdrowiu, możliwe jest pociągnięcie przewoźnika do 

odpowiedzialności kontraktowej (gdy w umowie przewozu strony zastrzegły konkretne 

warunki przewozu w zakresie bezpieczeństwa i higieny, a które nie zostaną przez 

przewoźnika wykonane) bądź do odpowiedzialności deliktowej (gdy w umowie brak jest 

konkretnych zapisów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny przewozu, w sytuacji 

gdy uszczerbek na życiu lub zdrowiu wynikać będzie z niezapewnienia podróżnemu 

odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny).

Odnosząc się do kwestii dezynfekowania środków transportu i przynależącej do nich 

infrastruktury należy wskazać raport techniczny Europejskiego Centrum ds. 

Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z dnia 18 lutego 2020 r. pn. „Interim guidance 

for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2”2, 

zawierający wskazówki dotyczące oczyszczania m.in. pomieszczeń i przestrzeni 

publicznych innych niż należące do opieki zdrowotnej, w których może potencjalnie 

występować wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19.

Uprzejmie informuję, że ww. raport techniczny Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania 

i Kontroli Chorób został przekazany Wojewodom przy piśmie Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 27 marca 2020 r. Natomiast w piśmie Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 30 marca 2020 r. zwrócono się do Wojewodów z prośbą o 

1 T. Szanciło, Prawo przewozowe. Komentarz. Warszawa 2008 
2 https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19
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przekazanie ww. raportu technicznego ECDC do wszystkich jednostek samorządu 

terytorialnego na obszarze poszczególnych województw. Powyższe pisma zostały 

przekazane do wiadomości wszystkich Państwowych Wojewódzkich, Państwowych 

Powiatowych oraz Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych.

W przedstawionym kontekście należy również zwrócić uwagę na opracowane przez 

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Infrastruktury Zasady 

bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie 

epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, zamieszczone pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/gis/zasady-bezpiecznego-korzystania-z-pojazdow-

publicznegotransportu-zbiorowego-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce-glowny-

inspektorat-sanitarnyministerstwo-zdrowia-ministerstwo-infrastruktury-24082020-r.    

Powyższe wytyczne mogą zostać wykorzystane pomocniczo przez przewoźników 

transportu kolejowego w zakresie np.:

 ozonowania pojazdu lub dezynfekcji z użyciem alternatywnej metody po 

zakończeniu przewozu każdego dnia,

 regularnego mycia i dezynfekcji, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych 

w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu, nie mniej niż 2 razy dziennie,

 zwiększenia, w razie konieczności, częstotliwości kursowania pojazdów,

 zapewnienia dla pasażerów środków do dezynfekcji na terminalach, dworcach, 

z których odjeżdżają i przyjeżdżają pojazdy,

 natychmiastowego wycofania, w przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd 

osoby chorej z wyraźnymi objawami choroby, krew i wymioty), pojazdów z 

eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że niewywiązanie się przez przewoźnika z 

obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe 

może również wywoływać skutki administracyjnoprawne.

Zgodnie z § 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 195), uprzejmie informuję, że Państwowa Inspekcja Sanitarna jest 

powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez 

sprawowanie nadzoru m.in. nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w 

zakładach pracy, czy też higieny wypoczynku i rekreacji w celu ochrony zdrowia 

ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, 

https://www.gov.pl/web/gis/zasady-bezpiecznego-korzystania-z-pojazdow-publicznegotransportu-zbiorowego-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce-glowny-inspektorat-sanitarnyministerstwo-zdrowia-ministerstwo-infrastruktury-24082020-r
https://www.gov.pl/web/gis/zasady-bezpiecznego-korzystania-z-pojazdow-publicznegotransportu-zbiorowego-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce-glowny-inspektorat-sanitarnyministerstwo-zdrowia-ministerstwo-infrastruktury-24082020-r
https://www.gov.pl/web/gis/zasady-bezpiecznego-korzystania-z-pojazdow-publicznegotransportu-zbiorowego-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce-glowny-inspektorat-sanitarnyministerstwo-zdrowia-ministerstwo-infrastruktury-24082020-r
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zapobiegania powstawaniu chorób. Zakres bieżącego nadzoru sanitarnego 

realizowanego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej został sprecyzowany w § 

4 wskazanej powyżej ustawy. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy do zakresu działania 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy 

kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w 

szczególności dotyczących osobowego i towarowego transportu kolejowego, 

drogowego, lotniczego i morskiego.

Punkty obsługi ruchu pasażerskiego jako miejsca przestrzeni publicznej oraz związane 

z nimi środki transportu zbiorowego dla ludności są kontrolowane przez Państwową 

Inspekcję Sanitarną zgodnie z przewidzianym na dany rok harmonogramem kontroli. 

Pomimo tego, że harmonogram kontroli na dany rok jest w pełni realizowany, nie 

oznacza to, że każdy środek transportu publicznego wyjeżdżający ze stacji początkowej 

zostanie skontrolowany. Środki transportu sprzątane są przed wyjazdem w trasę, nie zaś 

w trakcie podróży, która trwa niekiedy kilka godzin i dłużej. W związku z tym czystość 

bieżąca w pojeździe w znacznym stopniu może odbiegać od stwierdzanej przed 

wyjazdem w trasę.

Przygotowanie środka transportu do wyjazdu w trasę oraz utrzymanie bezpiecznego dla 

zdrowia ludzi poziomu czystości powinno być zorganizowane i odbywać się według 

ustalonych procedur uwzględniających miejsce sprzątania (stacja początkowa, 

końcowa, baza transportowa, zajezdnia czy trasa), rodzaj środka transportu, rodzaj 

połączeń (lokalne, regionalne, międzynarodowe), długość trasy, liczbę pasażerów, czas 

trwania podróży, sytuacje nadzwyczajne i inne okoliczności.

Nadzór sanitarny w tym obszarze skupia się zatem na sprawdzeniu, czy podejmowane 

przez przewoźników działania porządkowe przynoszą oczekiwany efekt, a w przypadku 

stwierdzenia uchybień natury sanitarnohigienicznej - na podejmowaniu działań 

wyjaśniających i/lub egzekwujących. Sprawdzane jest, adekwatnie do rodzaju środka 

transportu i związanego z nim charakteru podróży, czy procedury utrzymania porządku 

i czystości obejmują: czyszczenie i/lub mycie powierzchni, w tym podłóg, powierzchni i 

elementów dotykowych (blatów, poręczy, klamek, grzejników), mycie i dezynfekcję toalet 

wraz z wyposażaniem kabin WC w ręczniki, papier toaletowy i mydło, opróżnianie i mycie 

zbiorników na ścieki, mycie oraz dezynfekcję i uzupełnianie zbiorników na wodę do 

mycia rąk, opróżnianie pojemników na śmieci, wymiana pokrowców na zagłówkach, 

zasłon, czyszczenie chodników, wycieraczek.
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Należy podkreślić, że decyzje o wprowadzeniu poszczególnych ograniczeń, zakazów i 

nakazów, w tym w zakresie transportu kolejowego, w związku z aktualną sytuacją 

epidemiologiczną kraju podejmuje Rada Ministrów, po konsultacji z funkcjonującą przy 

Radzie Ministrów Radą Medyczną. Powyższe decyzje znajdują odzwierciedlenie w 

aktualizowanym na bieżąco rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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