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stanowisko
związku pracodawców Ttanspoft i Logistyka Polska
w sptawie sytuacii kryzysowej wy,wołanej wirusem COVID-19

Mając na uwadze;

o

zńększalącą się w Eutopie otaz w polsce liczbę osób zatażonych witlssem covlD19, a co za tyrn idzie cotaz większe tyzyko zachotoslania ptacowników wysoko
mobilnych, jakimi są kierowcy,

ł

dztałańz podeimowane ptzez poszczególne państw2 mające na celu zapobieganie i
zwalczańe chorób wyivołanych ptzedmiotowym wirr:sem, któte iednocześnie
ogańczĄa rqrmianę towafową i osobową co przynosi sftaty dla eutopeiskiej
gospodatki, a w szczegóIności dla btanży ttanspotą spedycji i logistyki,

o

wchodzącą w życie ustawę z dńa 2 mzł.ca 2020 r. o szczegolnych tozwięaniach
związanych z zapobiegańem, pxzeclwdzizłzńem i z:walczańem COVID-19, innych
chotób zakaźlych otaz lłlwołanychnimi sytuacji Ęzysowych, a także skutkr
finansowe dzlałań,które nogą być podeimowane na iej podstawie,

r

dęklatągję polskiego Rządu o zobowiązańu Ministet Rozwoiu Jadu'łge Emilewicz do
ptzygotowania do dnia 10 marca bt. pakietu propozycji wspatcia dla ftn z sektotów
najbatdziej dot}niętych stratami ze względu na sytuację

COVID-19,
Zsltązek pracodawców ,,Transpott

i

Ęzysowązńęaląz wnlsell.

Logistyka Polska" zwtaca się

z

apelem o podjęcie

następujących działań:

1) §7 powołane1 slyż€1 ustawie z dnia 2 matca bt. zaptoponowano wyłączeńe
odpowiedzialnoś cl pnewoźnka za ńezxea7izowane umowy ptzewozl], niemniej maja

one zastosowanie ptzede wszystkim w krajowym ftanspofcie drogowym. Możliwość

powołlłvania się na polską ustawę w przypadku umów dotyczących przewozów
międzynatodo.ł7ch wrydaje się być ptoblemaĘczna, szczególtie w sytuacji, gdy
ptawem właściwl-itndla tozsttzygnięcia sporów wynikających z .umowy jest ptawo
innego europej skiego państwa.
Dlatego też postulujemy podięcie niezwłocznych tozmów z ptzedstawicielami rządów

państw członkowskich Unri Eutopeiskiei w tamach specialnego zespołu I(omisii
Eutopeiskiej do zwalczlńa w'lrusa COVID- 19 @uropean cotonavirus tesponse team)
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z pazedst-^wlcielami tządów państw spoza Unii Euopejskie), z którymi Łącząnas
dwustronne uflro\ry o wykon1,,waniu międzynatodowych ptzewozów dtogowych,

ox^z

maiące na celu:

o wnrtacowanie zhatmonizowanych pzepisów §/

państwach
członko§r'skich Unii Eutope|skiej ogtaticzaiąqch odpowiedzialność
ustawową i umowną ptzewoŹnik'vł &ogowych, opelatofów transpoftu i
spedytotów z tyt:ułlu zaw,anych umów ptzewozu, których - z uwĘ na
ognńczenia epidemiologiczne - nie mogą zteŃzo-1łać albo ztealŁować w
czasie uzgodnionym w umowie czasiel

.

uT?racowanie identycznych 1ak wyże| tozwĄzań w telaciach z państwami
nieunijnlłni - w szczegllności z Rosią Ukrainą i BiałorusĘ.

których mowa w pkt 1 winny doqczyć także możliwości
wsp flflansowania pomocy finansowej dla ptzedsiębiorców w btanĘ
ttarrspoltu z funduszy Unii Europejskiej, a także zwolrrienia wszelkich świadczeń
wlpłacanych w paóstwach członkowskich Unii w związku z sytlJ^clą Ęzysową z

2) Rozmowy,

o

ogtańczeń dotyczących udzielania pomocy publicznej.
wzg\ędu na fakt, Ł w ffansporcie dtogowym nie ma możliwościpowietzenia
wykonynvania ptacy okteślonej w umowie o pfacę \r/ sposób zdalny, w miejscu nie
zagrożonym ekspozycją na wirus COVID-19, o czym stanowi powołana wyżej ustawa
z dńa 2 matca bt., ptoponujemy wptowadzenie altematywnych do zddnĄ pracy

3) Ze

tozslięań takich

.

jak:

§fptowadzenie możliwościczasowego zwolnienia przez pracodawcę
ptacowrrika z obowiązku świadczenia pncy, bez iego zgody, z
zachowaniem prawa do wynagodzenia, §fynagtodzenie w tym okresie
powinno być wypłacane ńe ptzez ptacodawcę, ale ze środków budżetowych
państwa lub z Funduszu Gwatantowanych Świadczeń Ptacowniczych, który
opłacają ptacodawcy.

Altematyłłrie:

o

btaku możliwościwykonlnvania ptzerlłozów z ptzyczyfl.
zsłtązanycin z *lalsem COVID-19, wobec kietowców będzie można stosować
pfżepisy o przestoju lub dyżurze z domu. §Vynagtodzenie za ten oktes
powinno być finansowane ze śtodków budżetowych państwa lub z Funduszu
ptzyjęcie,

iż w

Gwarantowanych Świadcreń Pracowniczych.

Altematywnie;

.

§7ptowadzenie możliwościjednostonnego cżasowego zaułieszeńa
urnowy o ptacę ptzez ptacodawcę z jednoczesnym wprowadzeniem
dodatkowego zasiłku dla pracownika i jego rodziny ze śtodków budżetu
państwa lub z Funduszu Gwatantowanych Świadczeń Pracowniczych, albo

częściov/ego zańeszenia px^cy częścizakładl pracy (przestoju)
finans owanego ptzez bwdżet p^ńst§ła.

inne świadczenia zaptoponowane w powyższych propozyciach
powinny być zwolnione z podstawy w-r,miary składek i podatku dochodowego,
rvynagtodzenie

i

Altemaq.wą byłoby ogłoszenie ab okcji związanĄ z należnościamipublicznoptawnymi
za odpowiednie okresy wyłączenia ptacownika z obowiązku świadczeńa ptacy,

Należy także xozważyć czaso§/e zmiany w kodeksie pracy dotycżące m,in,
tegulacji wewnętznych pracodawcy, §i t}rrn możliwości zasłleszeńa stosowania
regulacji płacowych otaz szetegu innych zobov'Wań,

4) §7 ptzlpadku kwatantanny ptacowników wptowadzonej decyzja

inspektota

sanitatnego w zwĘzku z wirusem COVID_19, ciężat finansowania świadczeń z tytułu

chotoby w pierwszym odpowiednio 33 lub 14-dniowym okresie ponosi wyłączńe
ptzcoda.wca, ńezależńe od fzkqcznego stanu zdtowia ptacownika, a takźe zasadności
wydanej ptzez inspektora decyzji.

Dlatego też nalezy posruIujemy finansowanie świadczeń chotobowych od
pier§/szego dnia kwarantanny ze śtodków budżetu państwa lub z Funduszu
Gwatantowanych Świadczeń Pmcowniczych.

5) W ptzlpadku innych niż kietowcy pracowników, którlm może być powietzone

wykonywanie zdalnei ptacy, na|eży jednoznacznie doptecyzować, że może ona
dotyczyć pfacy w domu. I w tym właśnieprzlpadku nie maja do nie) zastosowania
przepisy kodeksu ptacy o teĘfacy , zzśwanlrlń pracy, §/ q/rn zwfot posinionych przez
pracowników kosztów ustala pracodawca z pracownikiem samodzielnie usmie/mailowo,

a

następnie po ustaniu oktesu ptacy zdalnej pisemnie w formie aneksu

do umowy o ptacę.

fzkt, Ł fiffiy traflspoftovr'e mają stałe zobowiązańz finansowe,
ńezzleżrle od wykorywania fakqcznej pfacy ptże§/ożowei (np. raty leasingowe za
pojlzdy), postrrluiemy wyptacowanie kraiowych tozwiązań umożliwiaiących
odtoczoną spłatę tych zobowiązań albo czasowe ich wspołfinansowanie ptzez
budżet państwa w granicach dopuszczonych przęz pta.§]o eutopejskie i kraiowe w

6) Ze wzflędl na

czasie za,wieszenia świadczenia lsłlgprzez ptzewoźnika vr' związku z wirusem

CovD-19.

7)

§7 celu utrzymańa ciągłościptzewozów pasażetskich tealizowanych na tegulamych
liniach komunilvr cllnych ptzy znaczńe zmniejszonym popycie na te usługi
ptoponuiemy w tych ptze:wozach czasowe wprcwadzenie stawki zeto§r'ei

podatku

vAT.

8) Maiąc na

uwadze utr:rrdnienia z:w'tązale z podejmowanymi w Eutopie działantami

ptzeciwko rozptzestrzenianiu wirusa COVID-19 takie jak:

.

objęcia zakazem wjazdu ws2elkich pojazdów określonych obszatów,

.

§prowadżania kwatantanny w mieiscowościach, obiektach i innych mieiscach,

r

obowiązkowe badania stanu zdtowia kietowców, a także w przlpadku
tlarrspoftu pasażerskiego przewożonych pasażetiw, ptzy tĄeźdzle na obiekty
przemysłowe lub na ptzystanki

powodujĄce brak możliwościplanowania pracy kietowców, ptoponujemy
wptowadzenie czasorń/ej abolicji wybtanych narusżeń warunków i zasad
wykonywania ttanspottu dtogovrego §/ związku ż epidemią vritusa COVID-19,
Są to naruszenia, o któtych mowa w ustawie o tanspotcie dtogowl,m:

c

w załącznlklnr 1wpkt5.1-5.6 (flafusę
obońą7ująEch pąenwatb

i

?rłPisów o cąaie Pmwad7,etia PĘa7fu,
odporynku) t pkt 9.4 (namąnien makslnalnego cąasu
ien

pt79wo7u ąwieąąĄ,

o w

zlłącznjku nr 3 w pkt 5.7-5.20 (nalasYania pąePisów dojc4ąrych ć<as Praql

kiemwców),

l w

załącznjkll ff 4 w pkt 8,73 (długotrwał1pąewóą 4uieąat ora(

naras7,exia

?rry?isóu doac<ąrych xpsu Prary kierowców)
Mając na uwadze zakłócenia w tegulat nych pnesrozach pasażetskich, takie

1ak

znaczne

zmniejszenie popynr na usługi, skutki działań administracyjlych podejmowanych w
zsviązkl z witusem, któte uniemożliwŁ ,Ąazd do określonych miejscowości lub
kotzystanie ż ptzystankó\ń/ określnychw rczĘadzie jazdy, a także ptzestole zwĄzane

z ewentualnymi badaniami pasażetósł, ptoponujemy ponadto lbolicję za nanrszenia
na skutek iakichk olvłiek zdatzeń zwĘzanych z epidemĘ wirrrsa CoVID_19 określone
w ustawie o ftanspotcie drogowym:

c

w załącznjkll u

vł pkt 2.2 (natus79nie warunków oktślorytb w 7971uo/eniu lub inryn
oĘowiednin dokumenńe w yakresie fuĄ godęn oĄiaądu i Ptryjaldu, ustalonęj tragl
pryia4d,u lub uląxac7orycb prasłatków).
3

wyżej w pkt 8 zakłóceń w regulamych
prze,vozach pasażetskich ptoponujemy zm)any w ustawie o ttanspotcie dtogowyrn

9) Aby przecivrdziałać skut]rom wskazanych
umożliwiające:

.

czasowe zniesienie obowiązku tozpo częcia ptzewozów w ciąu 3 miesięcy od
otzl,rnańa zęzsrolenja albo wydłużenie tego okresu np. do 6 miesięcy w art,

pźepis pozwala wptaw&ie cofać zezwolenia tylko
w ptąpadku wystąpienia okoliczności zależlych od ptzedsiębiotcy, to jego
24 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy;

.

wykładania iest dotychczas bardzo testrykcf na;

cżasowe nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności zezwoleniom
wydanym w procesie zmiany (dot. att, 22a ww. ustawy) , aby przewoŹńcy miell
możliwośćszybkiei zmiany zezvloleńem by dynamicznie dostosowl-ivać ofettę
do zmian popytu.

Ze względu la fakt, Ł sytuacja na 4mku pzewozowym w zvł'lązkll z ktyzysem wywołanym
epidemią wirusa CoVID_19 ma charaktet dynamiczny, związek pncodawców Transpott
i Logistyka Polsk a, zasłżega sobie możliwośĆwystępowania z kolejnymi postulatami,

IJsłażamyponadto, że w pta,ca,ch nad pakietem ptopozycji wspatcia dla firm z sektotów
najbatdziej dotknięĘch sttat^tni ze względu na sytuacj€ Ęzysową zwięatlą ż wifusem
COVID-19 powinni uczestniczyć z głosem doradczym ekspetci ze wszystkich
zaintetesowanych śtodowisk, w tym także ptzedstawiciele Tfarrspolt i Logistyka Polska,

w
p

Stanowisko otrzy,nni4
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