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Pani 

Anna Łohunko 

Specjalista ds. promocji i współpracy z samorządami 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 

 

 

Szanowna Pani, 

 

w odpowiedzi na Pani pytanie związane z organizacją przewozów uczniów do 

szkół, na podstawie art. 39 ustawy - Prawo oświatowe, uprzejmie proszę 

o przyjęcie poniższych wyjaśnień.  

 

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii choroby COVID-19 konieczne było 

przyjęcie rozwiązań dotyczących ograniczenia liczby pasażerów w środkach 

publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych 

przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 

w celu zachowania reżimu sanitarnego skutkującego ograniczeniem możliwości 

zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 przez kierowców realizujących przewozy 

autobusowe jak i pasażerów korzystających z takich przewozów. Wraz ze 

stopniowym znoszeniem określonych nakazów i obostrzeń wprowadzonych 

w wyniku rozprzestrzeniania się na terytorium Polski choroby COVID-19, 

zwiększyła się również mobilność obywateli, w szczególności korzystających 

z przewozów miejskich. Stosownie do łagodzenia lub zaostrzania niektórych 

ograniczeń zakazów i nakazów w kraju zmianie ulegały również przepisy 

dotyczące zajętości miejsc w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz 

pojazdach samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej 

niż 9 osób łącznie z kierowcą. 

 

Obecnie, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 



 

 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.1758, z późn.), 

do odwołania, 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 (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462, 875 i 1378) 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. Zgodnie z § 26 ust. 2 ww. rozporządzenia, ograniczenia, 

o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 2, nie stosuje się w odniesieniu do środków 

transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. 

 

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii wyraźnie wskazują, że ograniczenia dotyczące 

liczby pasażerów, którzy mogą być przewożeni w tym samym czasie środkami 

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

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie oraz pojazdami 

samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób 

łącznie z kierowcą dotyczą każdego z wyżej wymienionych środków transportu 

publicznego lub pojazdu niezależnie od charakteru wykonywanego przewozu 

(wyjątkiem jest transport osób niepełnosprawnych). 

 

Odnosząc się bezpośrednio do Pani wątpliwości należy wskazać, że ww. 

ograniczenia dotyczące liczby pasażerów mają zastosowanie również 

w autobusach, którymi są dowożone dzieci do szkół, w tym  jeśli dzieci są 

dowożone w ramach przewozów regularnych specjalnych (chyba że mamy do 

czynienia z środkami transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób 

niepełnosprawnych).  

 

Z poważaniem, 
 

Jerzy Jakubczuk 

Dyrektor 

Departament Współpracy z Samorządem 

Terytorialnym 

/ – podpisany cyfrowo/ 


