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Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na Oświadczenie złożone przez senatora p. Jana Filipa Libickiego na 13. posiedzeniu Senatu 
w dniu 2 lipca 2020 r. przedstawiam następującą informację. 

Propozycje zmian ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. zgłoszone przez Związek Zawodowy Pracowników 
Komunikacji Miejskiej w RP i Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych zostały 
uwzględnione w projekcie ustawy zmieniającym ustawę o czasie pracy kierowców i przedstawione 
Trójstronnemu Zespołowi ds. Transportu Drogowego na posiedzeniu Zespołu w dniu 21 grudnia 2017 r. 
Projekt ustawy zawierał również regulacje związane z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 
listopada 2016 r. – K11/15 i w związku z tym Współprzewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w MI 
zwrócił się do strony społecznej o dane niezbędne do opracowania oceny skutków regulacji, 
w szczególności, że projekt zawierał propozycję nowego modelu wynagradzania kierowców, jako 
następstwo uchylenia niekonstytucyjnego przepisu dotyczącego diet i ryczałtów należnych kierowcom za 
podróż służbową. 
Strona społeczna Zespołu Trójstronnego – pracodawcy, jakkolwiek uznała projekt za idący w dobrym 
kierunku, to jednak nie wykazała zainteresowania dalszymi pracami z uwagi na prowadzone przez Komisję 
Europejską prace legislacyjne nad Pakietem Mobilności I i planowane w tym Pakiecie zmiany, 
w szczególności w zakresie dyrektywy o delegowaniu kierowców.

Akty prawne wchodzące w skład Pakietu Mobilności zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym UE 
31 sierpnia br. i obecnie w Ministerstwie Infrastruktury będą podjęte prace nad wdrożeniem tych przepisów – 
dyrektywy o delegowaniu kierowców1 - do polskiego prawa i tym samym nastąpi kontynuacja prac nad 
projektem ustawy o czasie pracy kierowców z 2017 r. zawierającym propozycje związków zawodowych. 
Planuje się, że do końca roku zostanie opracowany stosowny projekt ustawy i w 2021 r. ustawa wejdzie 
w życie. Termin na implementację dyrektywy mija 2 lutego 2022 r. 

Z poważaniem 

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Sekretarz Stanu 

Rafał Weber

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu 
do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca 
dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. 
Urz. UE L 249 z 31.7.2020 str. 49).
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