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Warszawa, 27 lutego 2023 r. 
KL/92/38/RL/2023 

 
 
 
 
Pan  
prof. Tomasz Grodzki 
Marszałek Senatu RP 
 
Pan  
Krzysztof Kwiatkowski 
Przewodniczący Komisji Ustawodawczej  
Senat RP 
 
Pan 
Jan Filip Libicki 
Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
Senat RP 
 
 
 
Szanowny Panie Marszałku, 
Szanowni Panowie Przewodniczący, 
 
 
w nawiązaniu do prowadzonych prac nad uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej w dniu 8 lutego 
2023 r. ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk 
nr 919), uprzejmie przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.  
 
Projekt ustawy to bardzo obszerna nowelizacja prawa pracy. W przypadku niektórych propozycji, 
wydaje się, iż zbyt dosłownie starano się oddać brzmienie przepisów dyrektyw, bez uwzględnienia 
specyfiki krajowych rozwiązań.  
Kluczową kwestią jest zagwarantowanie pracodawcom odpowiedniego okresu na przygotowanie się 
do stosowania nowych instytucji prawa pracy. Okres ten powinien wynosić co najmniej 4-miesiące. 
Wynika to z faktu konieczności zmiany procedur, opracowania stosownej dokumentacji czy 
dostosowania systemów płacowych do nowych zasad rozliczania uprawnień rodzicielskich.  
 
Wymagają omówienia, doprecyzowania w szczególności następujące kwestie: 
 

− informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29§3 Kodeksu pracy. Tytułem przykładu, 
co oznacza obowiązek wskazania pracownikowi „obowiązującego pracownika dobowego 
i tygodniowego wymiaru czasu pracy” czy „w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy – 
zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy”. 
Obowiązek podania dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy będzie szczególnie 
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trudny w przypadku systemu czasu pracy przewidującego różne dni i godziny pracy w 
poszczególnych tygodniach czy w transporcie drogowym. W transporcie drogowym jedynie 
pewna część przewozów realizowanych w ramach wykonywania zleceń nadawców (przewóz 
towarowy) lub wykonywania usług komunikacyjnych (przewóz pasażerski) odbywa się na 
tzw. liniach, gdzie trasa oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy są ustalone 
odpowiednio ze stałym zleceniodawcą lub poprzez rozkład jazdy. A i tak ostatecznie, mają 
miejsce nieprzewidziane zdarzenia takie jak zatory drogowe, wypadki drogowe, 
incydentalnie wprowadzane objazdy, brak miejsc parkingowych lub opóźnienia w załadunku 
lub rozładunku, z przyczyn niezależnych od przewoźnika, leżących po stronie jego klienta, 

− zaliczania okresu szkoleń pracowników do czasu pracy kiedy odbywają się one poza 
godzinami pracy. Obecnie proponowana redakcja art. 94 13 Kodeksu pracy budzi wątpliwości 
w kontekście okresowego potwierdzania przez pracowników kwalifikacji zawodowych 
w określonych zawodach, co wynika z powszechnie obowiązujących przepisów. W sytuacji 
kiedy rola pracodawcy nie jest jednoznacznie rozstrzygnięta, a może on w dobrej wierze 
wspierać pracowników, np. pokrywając koszt szkoleń. 

− przekazywania dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku wykonywania 
za granicą, delegowania w przypadku pracowników mobilnych. Dotyczy to w szczególności 
pracowników międzynarodowego transportu drogowego, których praca charakteryzuje się 
zmiennością wykonywanych zadań już w trakcie wykonywania podróży (art. 291 § 2 pkt 1 i 2 
Kodeksu pracy oraz art. 25c ustawy o delegowaniu pracowników). 

 
Zwracamy uwagę, iż niektóre z uchwalonych przez Sejm przepisów ww. ustawy, nie uwzględniają 
specyfiki pracy w sektorze transportu drogowego oraz obowiązków pracodawców związanych 
z prawem unijnym i krajowym, dotyczącym tego sektora. Nieuwzględnienie w nowelizacji Kodeksu 
pracy, charakteru zadań służbowych kierowców oraz obowiązków pracodawców wynikających z 
odrębnych przepisów, rodzi szereg negatywnych skutków wśród których dla przykładu wymienić 
można: 

• brak pewności co do obowiązującego prawa i związane z tym ryzyka, 

• niezawinioną odpowiedzialność karną i administracyjną pracodawców zatrudniających 
kierowców wykonujących przewozy drogowe, 

• kolejne bariery regulacyjne w transporcie drogowym. 
 
 
Z poważaniem 
 
 
Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 
 
 
 
 
zał. 1 Uwagi Konfederacji Lewiatan do ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 919) 
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