
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Filipa Libickiego 

na 13. posiedzeniu Senatu 

w dniu 2 lipca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Obowiązująca ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (DzU z 2012 r. poz.  155 

z 2013 r. poz. 567 oraz z 2016 r. poz. 2206) w sposób niedostateczny reguluje kwestie bezpieczeństwa dro-

gowego, warunków pracy i sytuację socjalną kierowców i motorniczych w komunikacji miejskiej w lokalnym 

transporcie zbiorowym w zakresie zarówno dziennego czasu pracy kierowców, wykonujących przewozy 

regularne, jak i przysługujących im przerw na odpoczynek w czasie wykonywania pracy. 

Przedstawiciele strony społecznej – m. in. członkowie Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji 

Miejskiej w RP oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych – od wielu lat 

zwracają uwagę na powtarzające się praktyki obchodzenia przez pracodawców sektora publicznej komunika-

cji miejskiej przepisów ustawy i wydłużania przez nich faktycznego dziennego czasu pracy kierowców. Pra-

codawcy wykorzystują bowiem fakt użycia w ustawie określenia „dzienny czas prowadzenia pojazdu”, które-

go zakres znaczeniowy znacząco odbiega od określenia „dzienny czas pracy kierowców”. Wydłużanie fak-

tycznego dziennego czasu pracy prowadzi do nadmiernego obciążenia organizmu i zmęczenia kierowców, 

a w konsekwencji do zwiększenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z udziałem kierowców 

autobusów komunikacji miejskiej oraz motorniczych tramwajów. Statystyki przyczyn wypadków komunika-

cyjnych niestety to potwierdzają. 

Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na poprawę warunków pracy kierowców jest ustawowe ure-

gulowanie kwestii przerw w czasie wykonywania pracy kierowców i motorniczych, tak aby służyły one ich 

faktycznemu odpoczynkowi. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy w tym zakresie nie gwarantują w prak-

tyce dostatecznego odpoczynku kierowcy, zwłaszcza prowadzącego pojazd w ruchu miejskim, i nie przyczy-

niają się do podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pracodawcy, wykorzystując obecne przepisy, 

często udzielają przerw przeznaczonych na odpoczynek na samym początku wykonywania pracy, a nie 

w późniejszych godzinach prowadzenia pojazdu, lub udzielają przerw zbyt krótkich. 

W aktualnym stanie prawnym brakuje faktycznej możliwości kontroli przestrzegania ustawowych norm 

w zakresie zarówno dopuszczalnego czasu pracy, czasu prowadzenia pojazdu, jak i obowiązkowych przerw w 

czasie prowadzenia pojazdu. Wydaje się, że wprowadzenie obowiązkowych tachografów w pojazdach komu-

nikacji miejskiej wyeliminuje dotychczasowe wykorzystywanie przepisów na niekorzyść kierujących pojaz-

dami w ruchu miejskim i będzie sprzyjać rzeczywistemu podniesieniu bezpieczeństwa drogowego 

w miastach. 

Panie Ministrze! 

Stosowne propozycje zmian wskazanych przepisów ustawy zostały przygotowane przez stronę społeczną 

i przekazane w maju 2016 r. ministrowi infrastruktury i budownictwa. W lutym 2017 r. został powołany Ze-

spół Trójstronny ds. Transportu Drogowego, działający przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Do 

grudnia 2017 r. odbyło się 7 spotkań tego zespołu, na których wypracowano projekt ustawy o zmianie ustawy 

o czasie pracy kierowców. Z przykrością należy podkreślić, że w tej sprawie od grudnia 2017 r. do czerwca 

2020 r. nie odbyło się już żadne spotkanie, chociaż regulamin trójstronnego zespołu przewiduje, iż posiedze-

nia zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.  

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, dlaczego prace nad wspomnianymi propozycjami 

legislacyjnymi, wypracowanymi wspólnie przez stronę społeczną, rządową i pracodawców, których celem 

była poprawa bezpieczeństwa drogowego, warunków pracy i sytuacji socjalnej kierowców i motorniczych 

w lokalnym transporcie zbiorowym, nie są kontynuowane, a postanowienia Regulaminu Zespołu Trójstron-

nego ds. Transportu Drogowego ignorowane. 
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