BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 02-04-2020 r.

Zespół Prawa Administracyjnego
i Gospodarczego

V.7018.199.2020.GH

Pan
insp. Robert Kumor
Dyrektor Biura Prewencji
Komenda Główna Policji
via ePUAP

Szanowny Panie Dyrektorze
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące problemu
karania kierowców za przekroczenie limitu osób w autobusie wprowadzonym w związku z
zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID19.
Zgodnie z § 3a rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491,
ze zm.), w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się środkami publicznego transportu zbiorowego
w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz.
295) dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem, że przewożonych jest w tym samym czasie,
nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących. Stosownie do art. 54 ustawy z dnia
20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821, ze zm.), kto wykracza
przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w
miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
W skargach wyrażane jest zaniepokojenie, iż odpowiedzialnością za naruszenie ww.
zakazu zostanie obciążony kierowca lub motorniczy pojazdu. Zwrócono uwagę, iż
prowadzący pojazd nie posiada skutecznych środków, by wyegzekwować przestrzeganie
ograniczeń przez pasażerów. Poza tym zadaniem kierujących jest przede wszystkim
bezpieczne i punktualne realizowanie kursów, a nie liczenie, pilnowanie i egzekwowanie
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dopuszczalnej liczby pasażerów w pojeździe. Obawy przedstawione w skardze znajdują
potwierdzenie w doniesieniach medialnych1.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179, z późn. zm.)
uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Piotr Mierzejewski
Dyrektor Zespołu
/-podpisano elektronicznie/
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Np. J. Losik, 27 marca 2020 r., Wyborcza.pl: Policja ma karać kierowców za tłok w autobusach i tramwajach. "Nie
przyjmujcie mandatów! https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,25822206,nawet-500-zl-kary-dla-prowadzacych-mpklodz-za-tlok-w-pojazdach.html.
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