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Warszawa, 31 sierpnia 2021,r,

pan Rafał weber

sekretarz stanu
M i n iste rstwo l nfrastru ktu ry

/
śZ,*,ry &' ą'*,1}ł,

W imieniu Związku Pracodawców,,Transport i Logistyka Polska" (TLP), chciałbym podziękować Panu za

umożliwienie zgłoszenia uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz

niektórych innych ustaw z dnia 27 lipca2O2troku, Niestety, analiza tego dokumentu przyniosła nam

dosyć głębokie rozczarowanie oraz przerażenie, wynikające ze skutków zaproponowanych zmian,

zarówno dla branży transportu drogowego, jak i dla całej gospodarki narodowej,

Od wielu miesięcy TLP wraz z innymi organizacjami (OZPTD, P|GTSiS, ZMPD) wspólnie wskazywało na

zagrożenia związane z wchodzącymi w dniu 2 lutego 2022 r. w życie przepisami Pakietu Mobilności

oraz zagranicznymi przepisami krajowymi wydanymi na podstawie zmienionej dyrektywy o

pracownikach delegowanych. Wśród tych zagrożeń najbardziej dotkliwe będą:

podniesienie wysokości płacy kierowcy wymaganej w państwie przyjmującym, w którym

przewoźnik wykonuje objęte delegowaniem operacje transportowe, ze stawek minimalnych
na stawki równe realnemu wynagrodzeniu miejscowych pracowników na takich samych

stanowiskach pracy;

zakaz wliczania - nawet w części - należności stanowiących zwrot kosztów ponoszonych przez

pracownika, niezależnie od tego czy są one wypłacane za realne wydatki, czyteż mają formę
zryczałtowaną - czyliw przypadku polskich kierowców diet i ryczattów za nocleg.

a

Wskazane wyżej zagrożenia spowodują w polskim międzynarodowym transporcie drogowym wzrost
kosztów pracy - według szacunków TLP - nawet o 60%. Samo Ministerstwo lnfrastruktury oceniło ten

wzrost na38%o, wskazując w załączonej do projektu ocenie skutków regulacji na kwotę 14 miliardów
złotych dodatkowych obciążeń rocznie dla wszystkich polskich międzynarodowych przewoźników
drogowych.

Takiej podwyżki kosztów pracy nie przeżyje żadna branża, a w szczególności taka, w której praca

stanowi jeden z głównym składników ogólnych kosztów wykonywanej działalności gospodarczej (w

transporcie drogowym od 25 do 35%) i która funkcjonuje na bardzo mocno konkurencyjnym
europejskim rynku charakteryzującym się niską marżą (w transporcie drogowym od 1 do co
najwyżej5%),
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Pomimo tego, w projekcie nie znaleźliśmy jakichkolwiek rozwiązań, które ograniczałyby wzrost tych
kosztów, w celu niedopuszczenia do:

o drastycznego ograniczenia działalności polskich przewoźników na jednolitym unijnym rynku
przewozów drogowych, na którym obecnie wykonujemy ż5% całej pracy przewozowej,

o likwidacji kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy,

o upadku co najmniej kilku tysięcy krajowych przedsiębiorstw, głównie Msp,
. transgranicznego przekształcenia silniejszych kapitałowo przedsiębiorstw polegającego na

przeniesieniu siedziby idziałalnościoperacyjnej na terytorium takich państw jak Niemcy,
. zmiany dotychczasowego modelu pracy kierowców, polegającej na zastąpieniu umowy o pracę

działalnością gospodarczą realizowaną w formule 82B.

Jednocześnie, ku naszemu zdumieniu, w projekcie w ustawie o czasie pracy kierowców
zaproponowano szereg zmian zupełnie nie związanych z Pakietem Mobilności odnoszących się m.in.

do rozkładów czasu pracy, zasad naliczania godzin nadliczbowych, dyżurów, składników płacy

minimalnej etc., które:

. zmniejszą wymaganą w transporcie drogowym elastyczność w zakresie wykonywania operacji
transportowych,

. wprowadzą rozwiązania mniej korzystne dla pracodawców od tych, które zawarte są

w przepisach Kodeksu Pracy i w innych ustawach regulujących relacje pracownik - pracodawca,
. zwiększą koszty pracy w caĘm polskim transporcie drogowym (dotyczy przewozów

międzynarodowych i krajowych) o kolejne 30%.

Te skutki spowodowane będą m.in. zaproponowanym:

. uchyleniem możliwości ustalania indywidualnego rozkładu czasu pracy kierowcy
przewidującego różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy, a takze uchyleniem
postanowienia stanowiącego, że w przypadku ponownego wykonywanie pracy przez
pracownika w tej samej dobie, nie stanowi ona pracy w godzinach nadliczbowych;

. wprowadzeniem obowiązku ustalania dla wszvstkich kierowców przewożących rzeczy rozkładu
czasu pracy (harmonogramu), obejmującego okres co najmniej jednego miesiąca;

. wprowadzeniem zakazu wliczania wynagrodzenia z tytułu dyżurów kierowcy do minimalnego
wynagrodzenia;

. wprowadzeniem zasady, iż w systemie równoważnego czasu pracy przy przewozie rzeczy lub
okazjonalnym przewozie osób, praca powyżej 1,2 godzin w danej dobie jest pracą w godzinach
nadliczbowych.

Wskazany wyżej 30 procentowy wzrost kosztów ilustruje zalączony do niniejszego pisma przykład
pracy jednego kierowcy w okresie trzech kolejnych miesięcy, opracowany przez ekspertów Grupy
lnelo. Przekłada się to na coroczne dodatkowe obciążenie (niezależne od wskazanych wyżej kosztów
związanych z wdrożeniem Pakietu Mobilności i likwidacją ,,podróży służbowej")w wysokości:

. 11 miliardów złotych dla przewoźników wykonujących międzynarodowy transport drogowy,

. 5,L7 miliarda złotych dla przewoźników wykonujących krajowy transport drogowy.

Sumując wszystkie obciążenia związane z wdrażaniem zaproponowanych rozwiązan w zakresie
ustawy o czasie pracy kierowców oraz zaniechań związanych z wejściem w życie kolejnych części
pakietu Mobilnośc koszt ń branży TSL iesie 30 miliardów corocznie!

Niezależnie od skutków zaproponowanej regulacji dla branży transportu drogowego, warto wskazać
na trudne w tym momencie do oszacowania konsekwencje dla całej gospodarki narodowej oraz dla



finansów publicznych. Wzrost kosztów transportu, zmniejszenie podaŻy usłu8 transportowych,

zmniejszenie elastyczności pracy przewozowej oznaczać będzie poważne problemy dla

przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, korzystających z usług przewoźników, a w szczególnoŚci

dla tych, którzy eksportują polskie towary na rynek Unii Europejskiej. Ponieważ przepisy ustawy

o czasie pracy kierowców stosuje się do wszystkich zawodowych kierowców, a nie tylko do tych, którzy

pracują na rl.ecz transportu drogowego, ze wzrostem kosztów musi się liczyć każda firma i każdy

podmiot (także publiczny) zatrudniający takich pracowników.

Należy mieć świadomość, że tak poważny wzrost kosztów transportu wygeneruje na polskim krajowym

rynku silny impuls inflacyjny.

Kryzys w branży transportu drogowego, zmniejszenie eksportu i osłabienie konkurencyjnoŚci polskiej

gospodarki przełoży się takze na wpływy do budzetu państwa, do budżetów samorządowych oraz

funduszy, z których finansowane są zadania publiczne (np. KFD). Likwidacja miejsc pracy w transporcie

drogowym oznaczaćteż będzie faktyczne zmniejszenie wpływów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia

z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Dlatego też TLP postuluje:

. wycofanie wszystkich proponowanych rozwiązań w ustawie o czasie pracy kierowców, które

nie są związane z Pakietem Mobilności, a które wygenerują wspomniany wzro5t kosztów pracy,

. wprowadzenie rozwiązań pozwalających na złagodzenie wzrostu kosztów pracy wynikających

z wdrozenia kolejnej części Pakietu Mobilności oraz krajowych przepisów wydanych na

podstawie zrewidowanej dyrektyw o pracownikach delegowanych.

Przykładowym, zaproponowanym w szczegółowych uwagach rozwiązaniem łagodzącym wzrost

kosztów jest:

zastosowanie do pracy kierowców objętej przepisami o delegowaniu zasad przyjętych dla

pracowników zatrudnionych przez polskich pracodawców za granicą w zakresie obliczania
podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i obliczania podstawy dla podatku

dochodowego od osób fizycznych,
wprowadzenie dodatku za pracę mobilną dla kierowców wykonujących krajowe przewozy

drogowe oraz międzynarodowe przewozy drogowe nieobjęte przepisami o delegowaniu,
wyłączonych z podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawy

podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zaproponowane rozwiązanie nie zmniejszy dotychczasowych wpływów do budżetu oraz do ZUS,

a pozwoli na znaczne obniżenie spodziewanego skokowego wzrostu kosztów.

Kolejną kwestią, która budzi nasze oburzenie, jest silne wsparcie w proponowanym projekcie dla

rozwiązań Pakietu Mobilności wymierzonych w polskich przewoźników, przeciwko którym branża

wspólnie z przedstawicielami Polskiego Rządu protestowała w trakcie unijnych prac nad tą legislacyjną

inicjatywą Komisji Europejskiej z ż0I7 roku.

Dla przykładu można wskazać budzący sprzeciw polskich przewoźników zakaz odbioru regularnego
odpoczynku w kabinie pojazdu, Sprzeciw wynikający nie z niechęci pracodawców do poprawy

warunków socja|nych kierowców, ale z prostego faktu, jakim jest brak infrastruktury parkingowej i

noclegowej umożliwiającej stosowanie tego przepisu, Argument ten był podnoszony także przez

przedstawicieli Polskiego Rządu w trakcie debaty i prac nad Pakietem Mobilności, Dlatego z dużym

zdziwieniem odnotować można zawartą w projekcie propozycję kary za załamanie tego zakazu



w wysokoŚci aż 5000 złotych, Oczywiście w polskim prawie powinna zostać określona sankcja za

niezastosowanie się do dyspozycji unijnego przepisu. Ale dlaczego stawka kary pieniężnej została
określona na tak wysokim poziomie?

Zresztą niejako przy okaz)i wdrozenia Pakietu Mobilności, ale bez faktycznego związku z tą regulacją,
Ministerstwo lnfrastruktury zaproponowało drastyczną podwyzkę kar nakładanych za naruszenia
zasad iwarunków przewozu drogowego, W przypadku kar nakładanych na przedsiębiorców mają ulec
podwyższeniu łącznie 73 pozycje z Izw. taryfikatora naruszeń. Podwyżki wynosić będą od
kilkudziesięciu do ponad tysiąca procent. Przykładem takiej nieuzasadnionej niczym propozycji może
byĆ kara za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu
hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego
wyposazenia, którą podwyższono z2O0O do 5000 złotych. A kara nakłada jest nawet w przypadku, gdy
pojazd był prawidłowo serwisowany, usterka miała miejsce w trasie, a pracodawca nie był o niej
poinformowany przez niezdającego sobie z tego sprawy kierowcę.

W szczegółowych uwagach do projektu proponujemy odpowiednią weryfikację zaproponowanych
sankcjipieniężnych,

Szanowny Panie Ministrze,

Mamy nadzieję, że przyjmie Pan nasze argumenty i uwagi, zawarte w załączonym do niniejszego pisma

formularzu zgłaszania uwag, co pozwoli zapobiec realnej katastrofie społeczno-gospodarczej
wynikającej zarówno z dzialań zachodnich polityków skupionych w tzw. sojuszr1 paryskim, jak
iz niekorzystnych propozycji zawartych w przedłozonym do konsultacji projekcie.

P

Transport i

Do wiadomości

Pan Andrzej Adamczyk - Minister lnfrastruktury
Pan Łukasz Schreiber - Przewodniczący Statego Komitetu Rady Ministrów
Pan A]vin Gajadhur - Główny lnspektor Transportu Drogowego
Pani Anna Tyśkiewicz-Mazur - Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji

Załączniki:

1) Formularz zgłaszania uwag
2) Przykład pracy jednego kierowcy w okresie trzech kolejnych miesięcy
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