
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 67. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak 

Szanowna Pani Minister! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o możliwie jak najszybsze podjęcie działań mających na 

celu rozwiązanie problemów wynikających z wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy w uchwale 

podjętej w składzie 7 sędziów z dnia 12 czerwca 2014 roku (sygn. akt II PZP 1/14). 

Sąd Najwyższy przyjął w swojej uchwale, iż możliwość noclegu w kabinie pojazdu, co do zasady, nie 

może być uznana jako zapewnienie przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu przepisów kodeksu 

pracy, a ewentualne należności z tego tytułu, wypłacane w formie zryczałtowanej przez pracodawców, nie 

mogą być niższe niż stawki określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy dla pracowni-

ków sfery budżetowej. Ponieważ dotychczasowa praktyka polskich przedsiębiorców odbiegała od wskaza-

nych przez Sąd Najwyższy zasad, rodzi to możliwość dochodzenia przez kierowców należności za trzy lata 

wstecz. 

Skalę tych roszczeń pokazują badania ankietowe przeprowadzone niezależnie przez Związek Pracodaw-

ców „Transport i Logistyka Polska” oraz redakcję „Transport Manager”. W badaniach TLP wzięli udział jej 

członkowie, przy czym ze względu na politykę wewnątrzkorporacyjną część spółek niestety odmówiła prze-

kazania danych, które mają istotny wpływ na ocenę finansów firmy. Niemniej z danych uzyskanych jedynie 

od części członków TLP wynika, że na dzień 3 września bieżącego roku na ogólną liczbę 5 tysięcy 786 za-

trudnianych przez nich kierowców, z roszczeniami do września 2014 r. wystąpiło 417 pracowników, a łączna 

wysokość roszczeń wynosi 17 milionów 952 tysiące 701 zł. O narastaniu skali problemu świadczy fakt, iż 

dzisiaj zarejestrowana w ankietowanych firmach suma roszczeń ciągle wzrasta. 

Mając na uwadze powyższe stanowisko organów państwa, a także fakt, iż we wszystkich pozostałych pań-

stwach członkowskich Unii Europejskiej przepisy rozporządzenia nr 561/2006 stanowiące o możliwości od-

bioru przez kierowcę dobowego odpoczynku w kabinie pojazdu interpretowane są jako zapewnienie bezpłat-

nego noclegu, można przyjąć, iż pracodawcy w stosowanych dotychczas regulaminach pracy i umowach o 

pracę kierowali się zasadą zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa oraz działali w dobrej wierze. 

Obecnie po uchwale Sądu Najwyższego, w wyniku kształtującej się powoli linii orzeczniczej sądów po-

wszechnych zgodnej z tą uchwałą, pracodawcy poniosą konsekwencje nieprecyzyjnego i niepewnego prawa 

pozwalającego na skrajnie odmienne wykładnie. 

Dlatego też, nie kwestionując zasadności i celowości obowiązujących przepisów art. 775 kodeksu pracy 

oraz aktu wykonawczego wydanego na jego podstawie, przedstawiciele firm transportowych proponują jedy-

nie wprowadzenie niezbędnych regulacji określających wymagania dla kabin pojazdów, których spełnienie 

oznaczałoby, iż pracodawca zapewnia bezpłatny nocleg dla kierowców. 

Aby zapobiec skutkom wskazanych wyżej roszczeń, do których doszło, pomimo dużej staranności ze 

strony pracodawców przekonanych o słuszności stosowanych rozwiązań, konieczna jest również ingerencja 

legislacyjna w obowiązujące nieprecyzyjne zasady. Niemniej nie powinna ona wprowadzać zasadniczo od-

miennych zasad i odchodzić od wiodącej roli w tym zakresie kodeksu pracy. Tworzenie całkowicie nowych 

instytucji, jak na przykład ryczałt za rozłąkę lub odmienne przepisy dla kierowców wyłączone z kodeksu 

pracy, burzyłyby istniejący system prawa pracy i spowodowałyby nieprzewidywalne konsekwencje dla oceny 

istniejących dotychczas stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz trudne do przewidzenia skut-

ki związane z przepisami o podatku dochodowym i o ubezpieczeniach społecznych. 

W tym stanie rzeczy jak najszybsze podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemów wynikają-

cych z wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 czerwca 2014 roku (sygn. akt II 

PZP 1/14) w określonym przeze mnie zakresie jest konieczne i uzasadnione. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan 

 




