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W związku z podjętymi przez Rząd działaniami, mającymi na celu zminimalizowanie 

negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na gospodarkę, w tym w szczególności  

z przygotowaniem Pakietu osłonowego dla firm, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników 

Drogowych w Polsce przedstawia następujące stanowisko. 

 

Rozszerzający się błyskawicznie zasięg pandemii wpływa na funkcjonowanie polskiego 

międzynarodowego transportu drogowego; niestety już dziś można stwierdzić, że znaczna część 

firm transportowych nie będzie mogła realizować swoich zobowiązań finansowych, w tym 

różnych podatków i danin publicznych. 

 

Pod koniec lutego nasza organizacja zwróciła się do Pana Premiera z pismem 

sygnalizującym pomoc dla branży transportu drogowego. Efektem tych działań było 

przygotowanie Pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, wprowadzającego ulgi  

w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS; instrumenty  

na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty  

do kredytów; ochronę i wsparcie rynku pracy.  

 

Po zapoznaniu się z tymi propozycjami stwierdzamy, że zaproponowane przez Rząd 

środki pomocowe są niewystarczające. Podstawowym celem powinno być uratowanie przed 

upadłością znaczną część firm transportowych. Dlatego postulujemy podjęcie zdecydowanych 

działań pomocowych dla przedsiębiorców.  

 

W zaistniałej sytuacji jesteśmy zmuszeni wnioskować o wdrożenie następujących 

środków: 

 

1. Czasowe zawieszenie płatności danin i podatków (VAT, PIT, CIT, podatek  

od posiadanych środków transportu, podatku od nieruchomości). 

2. Czasowe zawieszenie  płatności zobowiązań wobec ZUS. 

3. Przyspieszenie terminu zwrotu nadpłaconego podatku VAT oraz odblokowanie 

przez służby skarbowe środków zablokowanych na kontach VAT. 



 

 

4. Stworzenie mechanizmu wsparcia dla przedsiębiorców, którzy w wyniku 

zachwiania płynności finansowej nie są w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań 

wobec kontrahentów, w tym m.in. zabezpieczania spłaty kredytów leasingowych. 

5. Częściowa refundacja kosztów wynagrodzeń pracowniczych, np. w wysokości 

obowiązującej w Polsce płacy minimalnej.  

 

Nasze postulaty pokrywają się z decyzją Komisji Europejskiej dot. konkretnych działań 

mających na celu minimalizację negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na gospodarkę.  

Są to m.in.: pomoc państwa (dopłaty do wynagrodzeń, zawieszenie płatności składek i podatków 

dochodowych czy VAT; pomoc dla przedsiębiorstw mających problemy z płynnością, 

przyznawanie odszkodowań za poniesione straty; zawieszenie spłacania już wcześniej 

zaciągniętych kredytów).  

 

Jednocześnie zwracamy się z ważnym wnioskiem o odstąpienie na czas trwania epidemii 

koronawirusa od karania kierowców za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku  

w kabinie pojazdu. Przepisy rozporządzenia (WE)  561/2006 co do zasady mają chronić zdrowie 

kierowców. W sytuacji zagrożenia epidemicznego wskazanym wydaje się, aby kierowca mógł 

odbyć  odpoczynek tygodniowy (45 h),  także ten regularny, w kabinie pojazdu. Ograniczy to  

do minimum kontakty kierowcy z innymi osobami postronnymi.  Wielu załadowców wprowadza 

również specjalne procedury załadunku czy rozładunku, które mają odbywać się w sposób  

jak najbardziej zmechanizowany, bez konieczności udziału osób. Wszystkie te działania mają  

na celu zachowanie płynności w przepływie towarów, w tym także towarów spożywczych, 

higienicznych, z zachowaniem wszelkich możliwych standardów bezpieczeństwa kierowcy  

i ruchu drogowego. 

 

Przywrócenie przez wiele państw europejskich kontroli granicznych oraz sanitarnych, 

wyłączenie niektórych granic z ruchu powoduje spowolnienie ruchu na granicach. Konieczne 

częste postoje i krótki czas jazdy wynikające z konieczności podjeżdżania do punktów kontroli 

granicznej mogą doprowadzić do licznych, drobnych przekroczeń dziennego limitu czasu jazdy. 

Mając na uwadze powyższe, wnioskujemy o elastyczne podejście do kwestii kontroli czasu jazdy 

i odpoczynku kierowców.  
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1. Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju 
 

2. Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury 


