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WSTĘP
Pomysł złożenia oferty na realizację projektu w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych (DG
EMPL) Komisji Europejskiej zrodził się w sierpniu 2016 r. Wówczas przedstawiciele duńskiego związku zawodowego 3f i Związku Zawodowego Sektora Usługowego – ver.di spotkali się w Berlinie, by przyjrzeć się sytuacji
obszarze przygranicznym Niemcy-Dania. Uczestnicy spotkania niebawem zdali sobie sprawę z faktu, że sytuacja
nie jest wyjątkowa i że w innych regionach przygranicznych borykamy się z tymi samymi problemami. Zamierzaliśmy i nadal zamierzamy przyjrzeć się bliżej problemom związanym ze stawkami, wynikającym z istnienia firm
przykrywek w regionach przygranicznych, by wyjaśnić powody działań podejmowanych w związku z tym przez
przedsiębiorców. Wynikiem jest projekt pt. „Stosunki socjalne w branży logistyki w Europie”. Dumping społeczny
w regionach przygranicznych nie jest niczym wyjątkowym. Problem ten istnieje we wszystkich krajach, niezależnie od wysokości uposażenia i warunków socjalnych.
Chcieliśmy nie tylko wymienić się informacjami z kolegami i pracodawcami, lecz również zgromadzić popartą faktami wiedzę naukową o warunkach w branży logistycznej w Niemczech i krajach ościennych. Wraz z
organizacjami, które razem z nami stanęły do przetargu (ETF – Europejska Federacja Pracowników Transportu, z
siedzibą w Brukseli oraz Akademia EVA, z siedzibą w Berlinie) oraz pozostałymi partnerami w projekcie (duńskim
związkiem zawodowym Union 3F, belgijskim Związkiem Zawodowym Pracowników Transportu Morskiego (BTB-ABVV) i belgijskim Związkiem Zawodowym ACV-Transcom) i Instytutem Badawczym wmp Consult z Hamburga
stworzyliśmy konsorcjum, które zrealizowało projekt.
Na przykład po raz pierwszy, dzięki naukowemu podejściu opisanemu w niniejszym sprawozdaniu, udało nam się
uzyskać pełen ogląd warunków pracy w poszczególnych krajach, struktur przedsiębiorstw i negocjacji układów
zbiorowych pracy poszczególnych krajów objętych analizą. Jednocześnie respondenci naszej ankiety online, liczne osoby, z którymi przeprowadziliśmy wywiady, oraz uczestnicy naszych trzech warsztatów opisali stan prawny
w poszczególnych krajach.
Jednocześnie mamy nadzieję, że ustalenia naszego projektu zasilą późniejsze działania polityczne w UE i że Unia
Europejska stanie się Unią Obywateli i Pracowników, nie zaś tworem jednostronnie rządzonym przez gospodarkę.

Stefan Thyroke (ver.di), Cristina Tilling (ETF), Roberto Parillo (ACV-CSC, Belgia), John Reynaert (BTB-ABVV,
Belgia), Flemming Overgaard (3f, Dania)
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Wraz z rozrastaniem się jednolitego rynku w Unii Europejskiej, podziałem pracy w gospodarce, coraz
głębszą integracją gospodarczą i rozszerzeniem intensyfikuje się transport drogowy w Europie.
Transport drogowy ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki pod względem udziału w PKB (2 %)
oraz świadczonych usług użyteczności publicznej. Zgodnie z danymi Eurostatu w sektorze tym
zatrudnionych jest w UE około 3 milionów ludzi. Procesowi liberalizacji nie towarzyszy jednak równoległy proces socjalnego ujednolicenia zatrudnienia i warunków pracy. Jest dokładnie odwrotnie,
zatrudnienie i warunki pracy są zrównywane w dół zarówno dla kierowców z Unii Europejskiej,
jak i spoza jej terytorium. Umiędzynarodowienie branży i nieuczciwa konkurencja rodzą zagrożenie znacznego osłabienia przepisów socjalnych jak również pogorszenia warunków socjalnych i
warunków pracy.
Warunki pracy w sektorze transportu drogowego uznaje się ogólnie
za ciężkie. Nietypowe godziny pracy, długie okresy nieobecności
w domu, przeciągająca się pozycja siedząca, zagrożenia związane
z bezpieczeństwem na drogach, dostępność infrastruktury i usług,
przemoc i napady to problematyczne oblicza tego zawodu. Jednakże warunki pracy i życia – szczególnie zawodowych kierowców,
którzy zamieszkują na stałe w innym kraju lub w strefach przygranicznych – w Unii Europejskiej uległy bardzo znaczącemu pogorszeniu. Zawodowi kierowcy, którzy na stałe mieszkają w innym
kraju lub w rejonach przygranicznych to często osoby pochodzące
z Europy Wschodniej; coraz więcej jest również obywateli spoza
UE lub w ogóle spoza Europy. Warunki pracy tych kierowców uważa
się za znacząco gorsze, niż warunki pracy kierowców z Europy
Zachodniej.
Niskie marże w bardzo konkurencyjnym sektorze transportu
drogowego skutkują próbami obniżania kosztów obsługi transportu, szczególnie kosztów pracy. Różnice w poziomie wynagrodzeń
i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne są istotnym źródłem różnic w możliwościach konkurencyjnych poszczególnych
państw członkowskich. Ogromna luka w wynagrodzeniach wciąż
istnieje między krajami 13 nowych i 15 starych państw członkowskich UE, co podsyca nielegalny i niesprawiedliwy dumping
społeczny. Szereg analiz wykazało, że warunki pracy i warunki
socjalne drastycznie się pogorszyły na przestrzeni ostatnich 5 lat
(Broughton i in. 2015; Gibson i in. 2017; Pastori/Brambilla 2017).
Europejskie związki zawodowe często naświetlały sytuację i
prowadziły kampanie przeciwko nieakceptowalnym warunkom

(np. Związek zawodowy 3F Transport oraz Duńskie Stowarzyszenie Transportu i Logistyki (DTL) 2016), BTB-ABVV 2017, ETF
2012). Zdaniem ETF „transport drogowy wykazuje najgorsze
wyniki w zakresie zgodności z przepisami socjalnymi i kodeksu
pracy w Europie” (ETF, 2018). Najważniejsze kwestie wskazane w
odniesieniu do warunków socjalnych i warunków pracy drogowego
transportu towarów to, między innymi, brak zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wynagrodzeń (w szczególności
w związku z kabotażem i wysyłaniem towarów), nielegalne zatrudnienie, nieprzestrzeganie czasu odpoczynku i przerw, działania
nieuznawane za czas pracy, czas bez dostępu do odpowiedniej
infrastruktury oraz nielegalna działalność kabotażowa.
Celem niniejszej analizy jest przedstawienie zestawienia przepisów dotyczących warunków socjalnych w układach zbiorowych
pracy oraz aktów prawnych w branży drogowego transportu
towarów. Dotychczas nie sporządzono takiego zestawienia. Celem
projektu jest pogłębienie wiedzy związków zawodowych na poziomie europejskim nt. warunków socjalnych w branży logistycznej
oraz zajęcie się wyzwaniami związanymi z zatrudnieniem i pracą,
jak również dialogiem społecznym. Wiedza zgromadzona w
projekcie ma również pomóc związkom zawodowym w lepszym
zrozumieniu podobieństw i różnic między poszczególnymi krajami, poprzez wspieranie związków zawodowych w Europie w ich
współpracy i dostarczanie argumentów zasilających negocjacje
układów zbiorowych pracy na poziomie branży, jako skuteczne
źródło godnych warunków pracy i warunków socjalnych w sektorze transportu i logistyki w Europie.
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METODOLOGIA
Ponieważ dysponujemy wystarczającymi analizami warunków
pracy kierowców oraz ponieważ w szczegółach przeanalizowano
także słabe strony ram prawnych i problematyczne praktyki
w branży transportu (Komisja Europejska 2009; Parlament
Europejski 2016a i 2016b; Pastori/Brambilla 2017), niniejsza
analiza koncentruje się na aspektach warunków pracy i warunków
socjalnych, w odniesieniu do których nie zebrano dotychczas
w zasadzie żadnych wyczerpujących informacji: różnie krajowe
źródła regulujące warunki pracy i warunki społeczne, w tym płace
i wynagrodzenia, a w szczególności rola prawnych i pozaprawnych
wymogów i norm, wychodzących poza normy minimalne określone w przepisach prawnych UE.
W ramach projektu ETF oraz niniejszej analizy przeanalizowano
postanowienia dotyczące warunków socjalnych w układach
zbiorowych pracy oraz akty prawne regulujące branżę transportu
drogowego na poziomie sektora i przedsiębiorstwa oraz porównano je na poziomie poszczególnych krajów. Analizą objęto
między innymi przepisy dotyczące wynagrodzeń i stawek oraz
pozostałych warunków pracy, umowy o pracę i kwalifikacje. Poza
tym analiza i projekt dotyczyły także egzekwowania przepisów,
monitorowania postępowania zgodnego z przepisami, kontroli i
sankcji.
Analizą objęto 7 państw członkowskich UE – Austria, Belgia,
Czechy, Dania, Holandia, Niemcy i Polska. W doborze krajów rolę
odegrały różnorakie czynniki. Czynniki te obejmują między innymi
znaczenie kraju jako rynku logistycznym (mierzone w obrotach
lub tonokilometrach – tkm) oraz rola kraju jako dostawcy usług
logistycznych (mierzona udziałem w transporcie międzynarodowym i kabotażu). Dodatkowo wśród krajów znaleźli się przedstawiciele zarówno UE-13, jak i UE-15.
Projekt opiera się na analizie pierwotnych i wtórnych danych empirycznych oraz informacjach w zakresie istnienia i przestrzegania
przepisów prawnych i innych uzgodnień dotyczących warunków pracy kierowców. Projekt objął również przegląd literatury
przedmiotu oraz ankiety przeprowadzone wśród przedstawicieli
związków zawodowych, przedstawicieli pracowników poszczególnych przedsiębiorstw oraz przedstawicieli zarządów. Usystematyzowany przegląd literatury przedmiotu obejmował analizę
oficjalnych dokumentów instytucji UE, dokumentacje badań kluczowych zaangażowanych podmiotów oraz tzw. Szarą literaturę.

Podczas trzech sesji warsztatowych, które zorganizowano w
okresie od września 2018 r. do stycznia 2019 r. 1) zebrano dalsze
informacje. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele związków
zawodowych i pracowników, tacy jak członkowie rad zakładowych
z analizowanych krajów. Aby uzupełnić i pogłębić analizę przeprowadzono wysokiej jakości wywiady telefoniczne i osobiste z
przedstawicielami związków zawodowych w badanych krajach.
Aby zebrać podstawowe dane nt. postanowień socjalnych w
układach zbiorowych pracy oraz przepisów prawnych w branży
logistycznej na poziomie branży i przedsiębiorstw, jak również
nt. ich egzekwowania przeprowadzono ankietę online (patrz
ramka 1.
Badanie przeprowadzono od lutego 2018 r. do marca 2019 r. W
oparciu o ścisłą współpracę podwykonawcy zewnętrznego i Prezydium ETF, w którego skład wchodzą przedstawiciele ETF, EVA,
ver.di, BTB-ABVV, ACV-Transcom oraz 3F. Ankietę online przeprowadzono od maja 2018 r. do lutego 2019 r.
W poniższych rozdziałach znajduje się podsumowanie kluczowych wyników badania, w którym skupiono się na następujących
zagadnieniach:

»» Rozdział drugi zajmuje się rozwojem przedsiębiorstw i
z atrudnienia oraz aktualnościami w zakresie strategii biznesowych i form prowadzenia działalności.

»» Rozdział trzeci opisuje podstawowe przepisy prawne w odniesieniu do warunków pracy i zatrudnienia w branży drogowego
transportu towarów w oparciu o dyrektywy UE.

»» Rozdział czwarty, który stanowi główną część badania, analizuje krajowe warunki ramowe oraz rolę układów zbiorowych
pracy opisane w sprawozdaniach krajowych siedmiu badanych
krajów.

»» Rozdział piąty opisuje wyzwania dotyczące wdrażania przepisów, w szczególności w odniesieniu do kontroli i sankcji.

»» Ostatni rozdział szósty sprawozdania zawiera wnioski i zalecenia wynikające z analizy oraz rozważa możliwość poprawy
warunków socjalnych i warunków pracy w europejskiej branży
logistycznej/ drogowym transporcie towarów w przyszłości.

1) W ramach projektu zorganizowano również trzy warsztaty. Organizacje ETF, ver.di, BTB-ABVV, ACV-Transcom i 3F, jak również członkowie ETF z 2-3 krajów wzięli
udział w każdym warsztacie. Gospodarzem pierwszych warsztatów, które odbyły się w belgijskim Liége (5–6 września 2018 r.), były belgijskie związki zawodowe. Podczas tych warsztatów skupiono się przede wszystkim na doświadczeniach krajowych i warunkach ramowych w Belgii i Holandii. Gospodarzem drugich
warsztatów był niemiecki związek zawodowy ver.di, odbyły się one we Flensburg w Niemczech (13–14 listopada 2018 r.) i koncentrowały się na sytuacji w Niemczech i Danii. Trzecie warsztaty zorganizowano w austriackim Wiedniu (23–24 stycznia 2019 r.), organizatorem był austriacki związek zawodowy vida, a podczas
warsztatów zajęto się warunkami socjalnymi i warunkami pracy w logistyce i drogowym przewozie towarów w Austrii, Polsce i Czechach.
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RAMKA 1: PODSUMOWANIE ANKIETY ONLINE
W ramach analizy przeprowadzono ankietę online. Wielojęzyczną analizę przeprowadzono przy wsparciu sekretariatu ETF.
Poproszono organizacje krajowe zrzeszone w ETF o udział w ankiecie i przekazanie zaproszenia do udziału w niej swoim
członkom na poziomie przedsiębiorstw, regionalnym i lokalnym w poszczególnych krajach.
Ankieta składała się z trzech części, skierowanych do różnych grup docelowych – związków zawodowych, rad zakładowych
i zarządu. Kwestionariusz obejmował następujące zagadnienia:

»» Główne tendencje w zatrudnieniu, rozwój ryku oraz konkurencja w branży transportu drogowego;
»» Warunki socjalne i warunki pracy, struktura płac i składniki wynagrodzeń – regulacje prawne i pozaprawne oraz rola
układów zbiorowych pracy;

»» Zasadnicze kwestie związane z warunkami socjalnymi i warunkami pracy
»» (Ustawowe) źródła struktury płac, wynagrodzenia i warunki socjalne w branży transportu drogowego
»» Egzekwowanie przepisów, kontrole
»» Ocena przepisów UE w międzynarodowym transporcie drogowym
W ramach ankiety zebrano 156 ważnych kwestionariuszy, z których 57 pochodziło od przedstawicieli związków zawodowych, 69 od przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw i 30 od członków rad zakładowych. Ankietę przeprowadzono we
wszystkich analizowanych krajach. Najwięcej odpowiedzi napłynęło z Belgii, Danii i Niemiec.
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LOGISTYKA I DROGOWY TRANSPORT TOWARÓW: ANALIZA
RYNKÓW TRANSPORTU, GŁÓWNE
TENDENCJE
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2.1 DANE NA POZIOMIE UE I TENDENCJE
2.1.1 WIELKOŚĆ
Drogowy transport towarów jest najistotniejszą formą transportu towarów w Unii Europejskiej i stanowi około 2 % produktu
krajowego brutto Unii Europejskiej (Komisja Europejska, 2015).
Analiza danych dotyczących transportu towarów tą drogą w 28
państwach członkowskich UE wykazała, że transport drogowy
stanowi 49,3 % całkowitego transportu, kolejna co do wielkości
forma to transport drogą morską (32,3 %) oraz transport
kolejowy (11,3 %) (Komisja Europejska, 2018).
Pod względem tonażu przewożonych towarów w 2017 r. czwarty
rok z rzędu tonaż europejskiego transportu drogowego towarów
stale wzrastał (2,8 % więcej w porównaniu z 2016 r.) i – zgodnie z
najnowszymi danymi Eurostatu – osiągnął najwyższą wartość
od 2013 r. 2)
Pod względem tonokilometrów (tkm) 3), całkowity transport
drogowy towarów wzrósł o 11,8 % w latach 2013–2017. Istotnym
czynnikiem we wzroście drogowego transportu towarów obserwowanym od 2013 r. jest rozwój transportu międzynarodowego.
Według danych Eurostatu w latach 2013–2017 międzynarodowy
transport drogowy towarów wzrósł o 15,3 %, zaś krajowy transport drogowy wzrósł jedynie o 9,9 %. Jednocześnie w tym samym
okresie odnotowano również zasadniczy wzrost w handlu ponadgranicznym 4) i kabotażu; było to odpowiednio 8,5 % i 17,1 %.
Jak wskazuje poniższy wykres w latach 2016–2017 transport
drogowy towarów, mierzony w tkm wzrósł przeciętnie w całej UE
o 4,5 %. Jednak mamy tu do czynienia z dość wysoką polaryzacją
między krajami wysokiego wzrostu, takimi jak Litwa, Cypr i Grecja
i krajami spadków przewyższających 10 % – Belgia i Czechy.
Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu pod względem
transportu towarów w kraju Niemcy, Francja, Wielka Brytania,
Hiszpania i Polska zdominowały europejski transport drogowy w

2017 r. pod względem liczby tkm. Transport w tych krajach stanowił 60,1 % całkowitego transportu towarów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zaś towary przewożone w Niemczech
stanowiły 21,7 % całkowitego krajowego transportu towarów.
W ujęciu międzynarodowym (czyli gdy towary są wwożone na
terytorium danego kraju i wywożone z terytorium danego kraju, w
tym ponadgraniczny obrót towarami) kraje objęte naszą analizą
wykazują różne cechy, jeżeli chodzi o tendencje rozwojowe i udział
transportu międzynarodowego w całkowitym transporcie towarów (zobacz poniższa tabela).
Przy czym pod względem miliardów kilometrów transport krajowy
i międzynarodowy wzrósł średnio o 4,2 % w 28 państwach
członkowskich UE w latach 2010–2016, wzrost liczby przejechanych kilometrów był szczególnie znaczący w Polsce (43,7 %)
oraz na Słowacji (30,8 %). Z drugiej strony, przy czym należy
tu wyłączyć Danię (w której zaobserwowano niewielki wzrost) i
Niemcy (pozostające w stagnacji), liczba przejechanych kilometrów w drogowym transporcie towarów spadła, najbardziej
we Francji (–14,5 %), Holandii i Belgii (w obu przypadkach nieco
powyżej –11 %).
Porównanie różnych krajów wskazuje również, że kraje środkowej
i wschodniej Europy mają przeważnie wysoki udział transportu
międzynarodowego w całkowitej działalności transportowej
mierzonej liczbą przejechanych kilometrów. Pośród analizowanych krajów jest to odpowiednio udział 84 % na Słowacji, 63,3 %
w Polsce i 50,7 % w Czechach. Udział ten jest znacznie niższy we
Francji (7,5 %), w Niemczech (14 %) i Danii (19 %) i nieco wyższy
(zbliżony do średniej UE) w Holandii (49 %), Austrii (36 %) i
Belgii (39 %).

2) Dane statystyczne Eurostatu dotyczące drogowego transportu towarów, dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Road_freight_transport_statistics#Growth_in_EU_road_freight_transport_for_the_fifth_consecutive_year
3) Oznacza to przewóz jednej tony towarów na odległość jednego kilometra.
4) Duży kabotaż (ang. cross-trade) oznacza międzynarodowy transport drogowy między dwoma krajami realizowany przez drogowy pojazd silnikowy zarejestrowany w innym kraju. Kraj trzeci to kraj nie jest krajem załadunku, ani krajem rozładunku towarów. Sprawozdawczość w odniesieniu do tego rodzaju działalności
transportowej prowadzona jest w kraju rejestracji pojazdu.
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–0,4 –0,6 –0,7 –0,7 –0,8 –0,8
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Luxembourg
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–3,7
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Źródło: Komisja Europejska, 2018 r.

–12,0
–13,4

Uwaga: tkm = tono-kilometr – przewóz tony towarów na odległość 1 kilometra

Wykres 1: Drogowy transport towarów – zmiana % w tkm w latach 2016–2017

Transport krajowy i międzynarodowy

Transport międzynarodowy w 2016 r.

2010

2016

Zmiana %

mld tkm

% całkowitego
transportu

AT

28,7

26,1

–9,1

9,6

36,9

BE

35,0

30,9

–11,7

12,1

39,1

CZ

51,8

50,3

–2,9

28,0

55,7

DK

15,0

16,1

7,3

3,1

19,0

DE

313,1

315,8

0,9

44,1

14,0

FR

182,2

155,8

–14,5

11,6

7,5

NL

76,8

68,0

–11,5

33,77

49,6

PL

202,3

290,7

43,7

184,1

63,3

SK

27,6

36,1

30,8

30,4

84,2

EU27/28

1 756,4

1 831,0

4,2

657,2

35,9

Źródło: Komisja Europejska, 2018 r. Uwaga: w tym transport międzybranżowy i kabotaż. Wyłącznie przewóz pojazdami ciężarowymi (HGV) (zazwyczaj
o pojemności ładunkowej >3,5 tony).

Tabela 1: Krajowy i międzynarodowy drogowy transport towarów w latach 2010–2016 (mld tkm)

10 | WARUNKI SOCJALNE W BRANŻY LOGISTYCZNEJ W EUROPIE: ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSPORTU DROGOWEGO

2.1.2	ODCHYLENIE NA WSCHÓD W ZATRUDNIENIU W DROGOWYM
TRANSPORCIE TOWARÓW
„W UE mamy do czynienia z ogromnymi rozbieżnościami wynagrodzeń i kosztów życia, co przekłada
się na nieuczciwą konkurencję i zaburzenie równowagi rynkowej. Nie do zaakceptowania jest
również fakt, że kierowcy obcokrajowcy muszą pozostawać w ciężarówkach tygodniami, przez co
są bardzo zmęczeni, sfrustrowani i prowadzą pod wpływem alkoholu.”
[Przedstawiciel zarządu przedsiębiorstwa, Niemcy]

„Liczba kierowców z innych krajów, którzy nie są rezydentami, wzrasta co roku o około 5 %.”
[Przedstawiciel zrzeszenia pracodawców, Polska]

Powszechnie wiadomo, że transport międzynarodowy uznaje się
za bardzo ciężki i wyczerpujący ze względu na długą nieobecność
w domu, ograniczone okresy odpoczynku i bardzo często nieodpowiednią infrastrukturę, zakwaterowanie i inne warunki pracy.
W tym kontekście nie było zaskoczeniem, że niemieccy przedstawiciele związków zawodowych i kierownictwo przedsiębiorstw
wskazali w ankiecie online i wywiadach na fakt, iż niemieccy
kierowcy w większości przypadków wykonują wyłącznie przewozy
krajowe i na krótkie dystanse, zaś większość działań w transporcie
międzynarodowym wykonują podwykonawcy z innych krajów.
Uczestnicy warsztatów i osoby, z którymi przeprowadzono wywiady wskazali na rosnącą tendencję w krajach Europy Zachodniej do
zlecania międzynarodowej działalności transportowej podwykonawcom (często przedsiębiorstwom zależnym) w Europie Środkowej i Wschodniej. Z ankiet i wywiadów wynika także, że wzrosła
liczba kierowców ze środkowej i wschodniej Europy, którzy pracują
bezpośrednio w Belgii, Holandii i Danii.
Statystyki potwierdzają te tendencje. Poniższa tabela wskazuje,
że w 2016 r. najważniejszymi państwami członkowskimi UE w
transporcie krajowym i międzynarodowym były Niemcy, Polska i
Francja. Jednakże zaobserwowano odmienne tendencje w latach
2010–2016: Polska i Słowacja odnotowały najwyższy wzrost w
całkowitej działalności transportowej, zaś Francja jak i Belgia
odnotowały najwyższe spadki.
Różnice okazują się jeszcze bardziej wyraźne, jeżeli weźmiemy
pod uwagę jedynie przewóz międzynarodowy: Najwyższy udział
transportu międzynarodowego w całkowitej działalności transportowej zaobserwowano na Słowacji (84 %), w Polsce (63 %) i w
Czechach (56 %).
Analizy porównawcze wskazują na fakt, że przesunięcie zatrudnienia i działalności na wschód opiera się przede wszystkim na
kosztach. Poniższa tabela pochodzi ze sprawozdania opublikowanego przez francuską Komisję Transportu Drogowego, w którym
próbowano porównać koszt zatrudnienia kierowcy we Francji
i w Polsce. Tabela wskazuje jasno nie tylko, że polscy kierowcy
kosztują znacznie mniej od kierowców francuskich, lecz również
że pod względem całkowitego czasu pracy i wysokości składek na

ubezpieczenie społeczne warunki w Polsce są znacznie gorsze.
Przedstawiciele związków zawodowych z Belgii stwierdzili, że
pracownicy delegowani z innych krajów UE zajmują w tej chwili
około 10 000 miejsc pracy belgijskich kierowców w transporcie
międzynarodowym.
W tym kontekście należy zauważyć, że przedsiębiorstwa ponoszą
niższe koszty kierowców z kraju, w którym płaci się niższe pensje,
nawet jeżeli zostali oni zatrudnieni na tych samych warunkach
wynagrodzenia. Wynika to z faktu, iż nawet jeżeli zostali oni
zatrudnieni bezpośrednio lub oddelegowani przez firmę wysyłającą z siedzibą w Europie Środkowej lub Wschodniej, składki
na ubezpieczenie społeczne uiszczane są w kraju pochodzenia i
często są znacząco niższe.
Komisja Europejska stwierdza również, że wzrosła liczba kierowców z krajów spoza UE zatrudnionych w UE. Liczba świadectw
kierowcy wydawanych tym kierowcom niemal się podwoiła w
latach 2014–2016 i wyniosła około 76 000 (czyli 2,5 % całkowitej
liczby pracowników w branży transportu drogowego). Większość
z tych kierowców zatrudniona jest w Polsce, na Litwie, w Słowenii i
w Hiszpanii (Komisja Europejska, 2017c).
Tendencja ta jest również odpowiedzią na wzrastający niedobór
kierowców zawodowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Zgodnie z przygotowanym niedawno sprawozdaniem na temat
polskiego rynku drogowego transportu towarów, liczba obcokrajowców pracujących dla polskich firm transportowych znacząco
wzrosła na przestrzeni ostatnich lat. Tylko w 2016 r. liczba kierowców z Ukrainy i Białorusi podwoiła się w porównaniu z rokiem
poprzednim. Autorzy niniejszej analizy skomentowali tendencje w
przyszłości:

„Wydaje się jednak, iż w dłuższej perspektywie kierowcy
obcokrajowcy nie rozwiążą problemu niedoboru kierowców na ryku w Polsce, przede wszystkim z powodu
wyczerpania rezerw kierowców zainteresowanych pracą w
Polsce. Kazachstan może okazać się nowym źródłem zawodowych kierowców na polski rynek.” (PWC/TLP 2016)
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Jednostka

Francja

Polska

Pensja brutto (w tym różnorakie premie i nadgodziny), od której odprowadza
się składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy)

€/rok

29 544

6 180

Koszty podróży i inne składniki wynagrodzenia, od których nie odprowadza
się ani składek na ubezpieczenie społeczne, ani podatku dochodowego

€/rok

8 996

12 900

Składki pracodawcy (po odliczeniu pomocy publicznej)

%

30,3

22,0

Bezwzględna wartość kosztów ponoszonych przez pracodawcę

€/rok

8 952

1 358

Całkowity koszt roczny

€/rok

47 492

20 438

Liczba dni przepracowanych w ciągu roku

€/rok

216

252

Czas pracy w roku

dzień/rok

1 551

1 980

Liczba przejechanych kilometrów rocznie

godzina/rok

106 466

128 000

Koszt pracy przez 1 godzinę
Wynagrodzenie podstawowe 100 Francja

€/h

30,62
100

10,32
34

Koszt na kilometr
Wynagrodzenie podstawowe 100 Francja

€/km

0,45
100

0,16
36

Źródło: Comité National Routier, 2017.

Tabela 2: Koszt zatrudnienia kierowcy we Francji i w Polsce, dane za 2017 r.

2.1.3 ZATRUDNIENIE I PRZEDSIĘBIORSTWA
W 2015 r. branża drogowego transportu towarów zatrudniała
3,07 mln osób (Komisja Europejska, 2018). Poniższa tabela
wskazuje na fakt, że Niemcy zatrudniają najwięcej osób (ponad
420 000 osób), na kolejnym miejscu plasuje się Francja (330 000
osób) i Polska (328 000 osób). Biorąc pod uwagę mniejszą powierzchnię, Czechy to również istotna lokalizacja i dostawca usług
w zakresie drogowego transportu towarów; zatrudnienie znalazło
tam 120 000 osób w ponad 30 000 przedsiębiorstw. Liczba ta
jest dość imponująca, gdy porównamy ją z Belgią (58 000 osób),
Słowacją (44 500 osób) i Danią (36 000).
Porównanie danych z 2015 r. ze stanem zatrudnienia w 2010 r.
wykazuje dość zaskakująco rozbieżne tendencje między krajami
UE15 i UE13 (zobacz również poniższą tabelę):

»» Podczas gdy średnio stan zatrudnienia w UE wzrósł o 4,7 %,
zatrudnienie spadło w Belgii (–6,6 %), Francji (–11,4 %) i
Holandii (–3,6 %);

»» Najwyższy wskaźnik wzrostu procentowego w latach
2010–2015 zaobserwowano na Słowacji (48,8 %), w Danii
(26,7 %), Polsce (20,5 %) i Niemczech (18,7 %);

»» W wartościach bezwzględnych zatrudnienie w Niemczech i
Polsce wzrosło najbardziej, jest to ponad 120 000 zatrudnionych osób, co odpowiada 88 % całkowitego wzrostu zatrudnienia w 28 państwach członkowskich UE.

Zgodnie z danymi Eurostatu (zobacz tabela 3 poniżej) w 2015 r.
W UE zarejestrowanych było 571 000 przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie przewozu towarów. Znacząca większość tych przedsiębiorstw oferuje usługi w zakresie transportu
drogowego na wynajem i za wynagrodzeniem. W 2015 r. jedynie
14 % całkowitej liczby tkm przetransportowano w ramach
transportu własnych towarów.
Największa liczba przedsiębiorstw ma siedzibę w Polsce (ponad
83 400) i kolejno, choć znacznie mniej, w Niemczech (36 900),
Francji (34 400), jak również w Czechach (30 300). Znacząco
mniej przedsiębiorstw jest zlokalizowanych w Austrii (6 500),
Belgii (8 000), Danii (4 800) i na Słowacji (8 800).
Drogowy transport towarów w UE charakteryzuje się znaczną
fragmentaryzacją. Z jednej strony mamy do czynienia z bardzo
dużymi przedsiębiorstwami, które zatrudniają kilka tysięcy osób
i świadczą złożone usługi transportowe i logistyczne. Z drugiej
strony większość przedsiębiorstw to firmy małe i średnie, które
często świadczą usługi nie tylko bezpośrednio dla klientów, lecz
również dla większych przedsiębiorstw transportowych.
W 2015 r. średnia liczba pracowników na przedsiębiorstwo w 28
państwach członkowskich UE wynosiła 5,36. Najwyższą średnią
liczbę pracowników odnotowano w Niemczech, gdzie przeciętnie
wynosi ona 11,6. Jednakże 95 % przedsiębiorstw zatrudniała
mniej niż 50 pracowników. Jeden z ekspertów związkowych
stwierdził, że w Belgii 56 % wszystkich przedsiębiorstw zatrud-
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Zatrudnienie (tys.)

Liczba przedsiębiorstw

Obrót (mln EUR)

2010

2015

Zmiana %

2010

2015

2010

2015

AT

57,3

59,6

4,0

6 742

6 577

8 576

9 546

BE

62,1

58,0

–6,6

8 835

7 991

10 670

11 498

CZ

110,9

121,1

9,2

28 118

30 321

7 299

8 005

DK

28,5

36,1

26,7

6 102

4 827

4 802

5 808

DE

359,8

427,1

18,7

34 470

36 921

33 698

41 194

FR

375,1

332,4

–11,4

37 607

34 415

42 958

42 351

NL

119,3

115,0

–3,6

9 946

11 139

18 228

19 946

PL

272,1

327,9

20,5

78 280

83 414

16 601

24 826

SK

29,9

44,5

48,8

7 379

8 840

1 771

3 582

EU27/28

2 926,4

3 065,2

4,7

581 462

571 046

293 564

334 046

Źródło: Komisja Europejska, 2018 r. Uwagi: Zatrudnienie odnosi się do całkowitej liczby osób, które pracują w badanej jednostce (w tym pracujący właściciele,
partnerzy regularnie pracujący w jednostce i niewynagradzani członkowie rodzin).

Tabela 3: Rozwój drogowego transportu towarów w wybranych krajach w 2010 r. I 2015 r.

nia mniej niż 5 osób, a jedynie 4 % zatrudnia powyżej 50 osób.
Zgodnie z przedstawionymi danymi sytuacja kształtuje się
podobnie w Holandii, gdzie 91 % przedsiębiorstw zatrudnia 50

lub mniej osób. Jednocześnie stwierdzono również, że 50–60 %
holenderskich kierowców samochodów ciężarowych pracuje dla
dużych przedsiębiorstw.

2.2	TENDENCJE RYNKOWE WPŁYWAJĄCE NA WARUNKI
SOCJALNE
Główną tendencją w drogowym transporcie towarów jest
przemiana w stosunkach zatrudnienia w międzynarodowym
transporcie drogowym i zastąpienie kierowców z krajów UE15
kierowcami z krajów UE13. Przemiany te wynikają z wielu czynników, w tym braku wykwalifikowanych kierowców w wielu krajach
Europy Zachodniej, ciężkich warunków pracy i złego wizerunku
zawodu, jak również strategii prowadzenia działalności, które
opierają się przede wszystkim na konkurujących ze sobą cenach
i kosztach. Na tę ostatnią tendencję wskazują przede wszystkim
wypowiedzi przedstawicieli zarządu w naszej ankiecie oraz wiele
sprawozdań, według których warunki rynkowe i konkurencyjność
bardzo negatywnie wpływają na stawki wynagrodzenia, warunki
pracy oraz inne aspekty socjalne pracy w transporcie międzynarodowym, jak również po części krajowym. Również związki
zawodowe w Niemczech stwierdzają, że krajowe przedsiębiorstwa
transportowe coraz częściej angażują się bezpośrednio jedynie
w wysoce wyspecjalizowane usługi, takie jak przewóz towarów
niebezpiecznych oraz świadczenie złożonych usług logistycznych

i transportowych, które wymagają wysoko wykwalifikowanych
kierowców.
W odniesieniu do strategii i praktyk biznesowych głównego
nurtu zarówno z ankiety online, jak i z wypowiedzi uczestników
warsztatów wynika, że coraz trudniej jest przetrwać na rynku
transportowym, niezatrudniając kierowców tanich i po niskich
stawkach i stosując się do przepisów prawnych w odniesieniu do
czasu pracy, wynagradzania i ochrony socjalnej. Analiza wykazuje,
że w szczególności obiera się następujące strategie, by utrzymać
konkurencyjność przedsiębiorstwa na bardzo konkurencyjnym
rynku drogowego transportu towarów:

»» Rejestracja spółek przykrywek w państwach środkowej i
wschodniej Europy, które to przedsiębiorstwa świadczą usługi
na lokalnych rynkach;

»» Nielegalna działalność kabotażowa, by zastąpić krajową
działalność transportową;

WARUNKI SOCJALNE W BRANŻY LOGISTYCZNEJ W EUROPIE: ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSPORTU DROGOWEGO | 13

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Illegal/unfair employment schemes
(for example, via letter-box companies)
creating social dumping (n= 50)

Illegal cabotage operations have increased
competition among transport companies (n= 50)

False self-employment creating pressure
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Źródło: Ankieta online przeprowadzona w ramach niniejszej analizy.

Wykres 2: Najistotniejsze działania biznesowe, na które wskazują przedstawiciele związków zawodowych

»» Wykorzystywanie luk w przepisach prawnych, aby obchodzić
przepisy socjalne w branży transportu drogowego, na przykład
przez coraz częstsze wykorzystanie lekkich samochodów
dostawczych (LCV) do przewozu towarów;

»» Zastępowanie zwykłych umów o pracę samozatrudnieniem,
by znacząco zmniejszyć koszty wynagrodzeń, zobowiązania
na poczet ubezpieczeń społecznych oraz obejść pozostałe
zobowiązania prawne.
Powyższe zilustrowano na poniższym wykresie, który podsumowuje główne wyniki ankiety online zebrane wśród przedstawicieli
związków zawodowych.

Również przedstawiciele zarządów przedsiębiorstw, którzy wzięli
udział w ankiecie online wskazali na ogólny wzrost konkurencji
między przedsiębiorstwami (75,9 %) a nawet więcej: konkurencję opartą na nieuczciwych praktykach i dumpingu społecznym
(79,3 %), jako na główne tendencje w działalności w zakresie
drogowego przewozu towarów.
Godny zauważenia jest fakt, że około 68 % przedstawicieli
kadry kierowniczej wskazywało na fakt, że pogorszyły się warunki
socjalne i warunki pracy w transporcie międzynarodowym.
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2.2.1 KABOTAŻ I WYZWANIA ZWIĄZANE Z NIELEGALNYM KABOTAŻEM
„Analiza przeprowadzona w 2016 r. przez austriackiego eksperta w dziedzinie transportu
międzynarodowego wykazała, że działalność kabotażową prowadzi się na znacznie większą skalę
niż wynika to z danych Eurostatu zebranych w ankietach przeprowadzanych wśród przedsiębiorców. Co więcej kabotaż coraz powszechniej zastępuje krajowy przewóz drogowy w Austrii.”
[Przedstawiciel związków zawodowych, Austria]

„Warunki pracy wielu kierowców z Rumunii, Bułgarii lub z krajów spoza UE są niegodne. Traktuje
się ich jak niewolników, otrzymują oni zbyt niskie uposażenie i muszą żyć w kabinach ciężarówek
nawet przez pół roku. Samochody ciężarowe nigdy nie zjeżdżają do kraju rejestracji przedsiębiorstwa.” [Przedstawiciel związków zawodowych na poziomie przedsiębiorstwa, Dania]
„Wiele lat temu niemieckie przedsiębiorstwa, które prowadziły kabotaż, zbankrutowały. Dlatego
nie można już mówić o konkurencji. Oczywiście kiedyś było inaczej. W tej chwili kabotaż jest realizowany przez firmy zagraniczne.” [Przedstawiciel związków zawodowych, Niemcy]
Kabotaż to przewóz towarów z miejsca a do miejsca B w jednym
kraju przez przedsiębiorstwo transportowe z innego państwa.
Jeżeli chodzi o wydajność transportu mierzoną w tkm przetransportowanych towarów, kabotaż w 28 państwach członkowskich
UE jest wciąż dość niewielki (4,3 %), jednak stale wzrasta od
2013 r. (patrz Wykres 3 poniżej).

w którym odbywała się połowa kabotażu w UE, mierzonego w tkm.
Francja była drugim krajem pod tym względem, kabotaż w tym
kraju opiewał na 1/4 całkowitej liczby tkm, kolejne były Włochy,
gdzie kabotaż wynosił nieco ponad 5 %.
Jeżeli chodzi o kabotaż w podziale na poszczególnych przewoźników z krajów, które przygotowały sprawozdania w 2017 r., Polska
nadal wiedzie prym z 40 % całkowitej działalności kabotażowej
w UE, kolejna jest Rumunia (8,7 %), Hiszpania (6,2 %) i Litwa
(5,7 %, patrz Wykres 4).

W 2017 r. największy udział działalności kabotażowej na poziomie
poszczególnych krajów odnotowano w Belgii (13,8 %) i Luksemburg (10,0 %), a poza tym we Francji (8,6 %), Austrii (8,2 %) i
Niemczech (8,0 %), najmniej działań kabotażowych odnotowano
natomiast w Polsce i Bułgarii (w obu przypadkach 0,1 %). Jednak
jeśli chodzi transport kabotażowy w podziale na poszczególne
kraje, w których kabotaż miał miejsce, Niemcy były tym krajem,

Należy zauważyć powszechny problem związany z danymi
Eurostatu dotyczącymi kabotażu; co do zasady dane dotyczące
kabotażu są zaniżone. Eurostat zauważył już, że dane dotyczące
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Źródło: Eurostat (kod danych online: road_go_ta_tott). Data dostępu: luty 2019 r.

Wykres 3: Rozwój drogowego transportu kabotażowego towarów w UE-28, w latach 2013–2017 (tonokilometry)
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Źródło: Eurostat (kody danych online: road_go_ta_tott i road_go_ca_c). Data dostępu: luty 2019 r.

Wykres 4: Wskaźnik udziału kabotażu w działalności transportowej w przedsiębiorstwach świadczących najemne usługi transportowe
w poszczególnych krajach, w których prowadzony jest kabotaż w 2013 r. I 2017 r. (udział % w tonokilometrach)

kabotażu zbierane są w oparciu o ankiety sondażowe w przedsiębiorstwach, przy czym „dokładność danych dotyczących kabotażu jest mniejsza niż w przypadku innych zmiennych, a co za tym
idzie standardowe odchylenie procentowe różni się znacząco w
zależności od kraju.” (Eurostat, 2018).

Jednocześnie istnieje niewiele analiz krajowych dotyczących
działalności kabotażowej. Istniejące badania wskazują na znacznie wyższy poziom kabotażu, jak również wysoki udział kabotażu
nielegalnego (patrz Ramka 2 poniżej).
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Eurostatu wykazują jedynie 8,0 %. A zatem dane Eurostatu znacząco zaniżają powszechność kabotażu w Austrii.
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»» 2,13 % całkowitego transportu krajowego austriackiŹródło: Eurostat (kody danych online: road_go_ta_tott i road_go_ca_c). Data
dostępu: luty 2019 r.

Wykres 5: Transport kabotażowy realizowany przez przewoźników
w innych krajach, 2017 r. (udział % w tonokilometrach)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawia wspólne zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych w
odniesieniu do kabotażu.5) Tak zwane rozporządzenie ws. Transportu kabotażowego określa kabotaż jako krajowy zarobkowy przewóz
wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim
przez przewoźnika niemającego siedziby w tym państwie członkowskim. Zgodnie z rozporządzeniem każdy przewoźnik ma prawo do
wykonania do trzech przewozów kabotażowych w ciągu siedmiu
dni (zasada 3 na 7). Okres rozpoczyna się w dniu następującym po
dniu rozładunku towarów w transporcie międzynarodowym. ETF
wskazuje jednak na fakt, że rozporządzenie nie ogranicza kabotażu,
ponieważ można uznać, że kabotaż jest dopuszczalny po każdorazowym przekroczeniu granicy w ciągu 7 dni (ETF, 2012a). Ponadto
bardzo trudno jest wyegzekwować stosowanie się do takich ograniczeń, ponieważ nie można sprawdzić liczby przewozów kabotażowych. Państwa członkowskie również nie egzekwują spójnie zasad

mi samochodami ciężarowymi

»» 3,28 % całkowitego transportu krajowego w austriackim komercyjnym przewozie towarów.
Dane te są bardzo zachowawcze, a zatem prawdopodobnie proporcja jest zaniżona, gdyż założono, że żaden
zagraniczny samochód ciężarowy nie przekracza granicy
bez ładunku.
W analizie wykazano także, że nielegalny kabotaż prowadzony jest systematycznie, a w niektórych przypadkach na wręcz ekstremalną skalę: Pojedyncze pojazdy
zagraniczne wykonały ponad 300 przejazdów w ciągu
jednego miesiąca.
Źródło: Kummer i in., 2016.

kabotażu: niektóre z nich przeprowadzają kontrole, inne nie. Analiza
skuteczności rozporządzenia wykazała, że z uwagi na różnicę w
uposażeniu nielegalne przewozy kabotażowe są dość rozpowszechnione w UE (Komisja Europejska, 2016a; 2017a; 2017b).

5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.
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Choć nie ma konkretnych danych z innych krajów, a dostępne
dane Eurostatu raczej zaniżają skalę zjawiska, przedstawiciele
związków zawodowych z Austrii, Holandii, Belgii, Danii i Niemiec
stanowczo podkreślają, że nielegalne przewozy kabotażowe i
nieegzekwowanie obowiązujących przepisów należy uznać za

kluczowy problem w odniesieniu do równych zasad w drogowym
przewozie towarów i bardzo poważne wyzwanie w kontekście
możliwości zagwarantowania kierowcom godnych warunków
socjalnych i warunków pracy.

2.2.2 UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTW ZAJMUJĄCYCH SIĘ DROGOWYM PRZEWOZEM TOWARÓW
Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym jest nieodzowną konsekwencją globalizacji
gospodarki oraz jednolitego rynku. Przewóz towarów między
przedsiębiorstwami a klientami rośnie w związku z dostawami
międzynarodowymi i międzynarodowymi łańcuchami dostaw,
umiejscowieniem produkcji w różnych miejscach oraz outsourcingiem. Internet i zasadniczy wzrost e-handlu również
wspiera umiędzynarodowienie drogowego transportu towarów.
Przedsiębiorstwa odpowiadają na tę tendencję, tworząc spółki
zależne za granicą lub kupując przedsiębiorstwa. Sprawozdania
ze wszystkich analizowanych krajów wskazują na fakt, że przede
wszystkim duże przedsiębiorstwa zakładają spółki zależne za
granicą.

towarów, które posiadają spółkę zależną za granicą, jest znacznie
wyższy. Przedsiębiorstwa transportowe z zagraniczną spółką
zależną generują około 15 % całkowitego obrotu w tej branży i
zatrudniają 9 % wszystkich pracowników w branży drogowego
przewozu towarów w UE. Co więcej autorzy wyjaśniają, że zarówno
dane dotyczące obrotów, jak i stanu zatrudnienia są zaniżone,
gdyż informacje te nie zawsze są dostępne w przypadku przedsiębiorstw transportowych.

Ilościowa analiza danych (De Wisceralne/Pacolet, 2018) wykazała, że w 2016 r. łącznie 885 europejskich przedsiębiorstw
zajmujących się drogowym przewozem towarów miało jedno
przedsiębiorstwo zależne lub kilka przedsiębiorstw zależnych
w innym państwie członkowskim UE. Stanowi to jedynie 0,16 %
całkowitej liczby przewoźników w 28 państwach członkowskich
UE. Jednakże pod względem obrotów i liczby pracowników
udział przedsiębiorstw realizujących usługi drogowego przewozu

Tak jak w wielu innych sektorach gospodarki dostęp do rynku jest
jednym z najważniejszych czynników utworzenia przedsiębiorstwa
zależnego za granicą (ze stwierdzeniem tym zgadza się 50 %
przedstawicieli zarządów i 70 % rad zakładowych). W niektórych
przypadkach również klienci dużych dostawców usług logistycznych wymagają od dostawcy usług lokalnego przedstawiciela za
granicą. Jednak z punktu widzenia zarządów najważniejszą rolę
odgrywa rekrutacja kierowców w danym kraju (70 %) oraz rekrutacja kierowców z krajów trzecich (60 %). Z drugiej strony można

Nasza analiza przeprowadzona wśród przedstawicieli zarządów
oraz przedstawicieli pracowników na poziomie przedsiębiorstw
wykazuje, że spółki zależne w innym państwie europejskim pełnią
różne funkcje.
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również założyć, że przynajmniej w odniesieniu do spółek zależnych
w Europie Środkowej i Wschodniej próbuje się skorzystać na rozbieżnościach w przepisach kodeksu pracy i warunkach socjalnych
między różnymi krajami, w szczególności jeżeli kierowców zatrud-

nia się w transporcie międzynarodowym. Dla 50 % przedstawicieli
zarządów rejestracja samochodu ciężarowego jest nadal powodem
do posiadania spółki zależnej w innym kraju europejskim.

2.2.3 FIRMY PRZYKRYWKI
„Fałszywe” spółki zależne lub firmy przykrywki (słupy) zostały
wskazane jako najważniejszy problem w kontekście umiędzynarodowienia i wybierania systemu innego państwa, który jest korzystniejszy dla przedsiębiorstwa, (Parlament Europejski, 2016a i
2016b; McGauran, 2016; Pastori/Brambilla, 2017).
„Firmę przykrywkę” można zdefiniować jako przedsiębiorstwo,
które jest formalnie zarejestrowane w danym państwie członkowskim, jednak nie prowadzi tam działalności administracyjnej czy
gospodarczej. Niektóre przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej
zakładają takie firmy przykrywki w krajach, gdzie wynagrodzenie
jest znacząco niższe, a mianowicie w Europie Środkowej i Wschodniej, podczas gdy działalność transportowa realizowana jest w
państwach członkowskim o wysokich wynagrodzeniach. Działania
takie podejmowane są, by wykorzystać różnicę w wynagrodzeniach, zmniejszyć składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz unikać opodatkowania (Cremers, 2014; Rasmussen,
2018). Celem firm przykrywek jest przede wszy7stkim oddelegowanie pracowników za granicę. Kierowcy, którzy nie są rezydentami danego państwa, są zatrudniani przez przedsiębiorstwa
przykrywki na lokalnie obowiązujących zasadach, by następnie
pracować wyłącznie za granicą, w krajach Europy Zachodniej. W
większości przypadków również samochody ciężarowe rejestrowane są przez firmy przykrywki w danym kraju, jednak nie wracają
do tego kraju po zrealizowaniu usługi transportowej.
Trudno określić na jaką skalę rozpowszechnione są przedsiębiorstwa przykrywki. Wiadomo, że 2,4 % przewoźników w transporcie
drogowym ma zagranicznego właściciela lub głównego udziałowca – choć mniejszościowi udziałowcy mogą również odgrywać
znaczącą rolę w odniesieniu do firm przykrywek (De Wisceralne/
Pacolet, 2018). W Wielkiej Brytanii i Luksemburgu działa znacząca liczba przedsiębiorstw z zagranicznym właścicielem, jest
tak także na Słowacji i w Rumunii. Choć brak jest wiarygodnych
danych, powyższe wynika z różnego rodzaju analiz badawczych
(Broughton i in., 2015; Cremers, 2014, McGauran, 2016).
Ponieważ problem firm przykrywek nie jest nowym zjawiskiem,
zajęto się nim już rozporządzenie nr 1071/2009 ustanawiające

wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu
przewoźnika drogowego. Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009,
które weszło w życie z dniem 4 grudnia 2011 r., ustanawia wspólne
zasady dotyczące warunków, które należy spełnić, by wykonywać
zawód przewoźnika drogowego. 6) Zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1071/2009 przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełnić następujące wymogi:

»» cieszyć się dobrą reputacją;
»» posiadać odpowiednią zdolność finansową;
»» posiadać wymagane kompetencje zawodowe oraz
»» być niezależne i posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich.
Należy szczególnie podkreślić wymóg, że przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego towarów jest niezależny i
posiada rzeczywistą i stałą siedzibę w państwie członkowskim,
co oznacza, że powinien mieć biuro i centrum działalności w tym
państwie. Wymogi te winny umożliwić skuteczniejsze zajęcie się
zjawiskiem firm przykrywek. Co więcej przedsiębiorcy powinni:

»» wyznaczyć „zarządzającego transportem”, który rzeczywiście i stale zarządza przedsiębiorstwem. Osoba ta musi
poświadczyć wysoki poziom swoich kwalifikacji zawodowych
(140 godzin szkoleń oraz egzamin) certyfikatem kompetencji
zawodowych.

»» W przypadku gdy zarządzający transportem jest osobą
samozatrudnioną rozporządzenie ustala maksymalną liczbę
przedsiębiorstw i pojazdów, za które może odpowiadać pojedynczy zarządzający transportem. Obecnie limit ten wynosi 4
przedsiębiorstwa i 50 pojazdów.
Przy czym ocena rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 wykazała, że
nie jest ono skuteczne (Gibson i in., 2017). W szczególności belgijskie firmy przykrywki, które są zakładane przez niemal wszystkich
istotnych belgijskich przewoźników, są głównym problemem
(patrz ramka 3).

6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R1071, data dostępu: 13 czerwca 2018 r.
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RAMKA 3: FIRMY PRZYKRYWKI I DUMPING SPOŁECZNY
BELGIJSKICH PRZEDSIĘBIORSTW NA SŁOWACJI
Szeroko zakrojona analiza przedstawicieli związków zawodowych BTB-ABW wykazała znaczną skalę, na jaką wiele dużych,
belgijskich firm transportowych i logistycznych korzysta z firm przykrywek jako modelu biznesowego. Przedstawiciele
związków zawodowych wskazali w słowackim rejestrze przedsiębiorstw drogowych przewoźników towarów na Słowacji,
którzy są własnością przedsiębiorstw belgijskich. Okazuje się, że ponad 100 belgijskich firm posiada firmę przykrywkę na
Słowacji. Zwiększone kontrole doprowadziły ostatnio do wykorzystania „figurantów”, którzy umożliwiają ukrycie personaliów właścicieli i są wykorzystywani przez spedytorów firm przykrywek, jako osoby do kontaktu telefonicznego. Następnie
firmy takie rekrutują na szeroką skalę słowackich bądź rumuńskich kierowców, którzy następnie jeżdżą stale w Belgii, ale
są zatrudnieni na słowackich umowach. Jeżeli przedsiębiorstwo ma zarejestrowane samochody ciężarowe, samochody te
wracają na Słowację na przegląd techniczny raz do roku. Poza tym korzysta się z nich w Europie Zachodniej.

Związek zawodowy BTB-ABVV opublikował swoje ustalenia, również w ramach tzw. Czarnej listy, patrz:
„Droga na Słowację: dumping społeczny: tak właśnie to działa: dochodzenie BTB” (BTB-ABVV, 2017).

2.2.4 PODZLECANIE I FAŁSZYWE SAMOZATRUDNIENIE
„Duże przedsiębiorstwa w Niemczech nie mają już własnej floty. Outsourcing zaczął się 20 lat temu
i w zasadzie obejmuje teraz większość działalności transportowej. Duże przedsiębiorstwa logistyczne zarabiają na zarządzaniu usługami logistycznymi. Następnie organizują usługi logistyczne
i zawierają umowy na przewóz z podwykonawcami.” [Przedstawiciel związków zawodowych, Niemcy]
„Obecnie w branży drogowego przewozu towarów działają tysiące jednoosobowych przedsiębiorstw. W swojej działalności obchodzą one całkowicie przepisy socjalne dla branży drogowego
transportu towarów, nie są też objęte układami zbiorowymi pracy, gdyż są to formalnie osoby
samozatrudnione.” [Przedstawiciel związków zawodowych, Austria]
„Na przestrzeni ostatnich lat liczba jednoosobowych przedsiębiorstw w Polsce gwałtownie wzrosła.
Jedynym celem jest obchodzenie przepisów socjalnych i warunków wynagrodzenia minimalnego.
Sytuacja ta jest nie do pomyślenia i należałoby położyć natychmiast kres takim praktykom.”
[Przedstawiciel związków zawodowych, Polska]

W branży drogowego transportu towarów mamy do czynienia ze
złożonymi łańcuchami podwykonawców, co wynika ze wzrastającej konkurencji i umiędzynarodowienia.
W szczególności podzlecanie pozwala dużym przedsiębiorstwom na działalność po mniejszych kosztach i na elastyczność
w korzystaniu z usług podwykonawców (często z UE 15) lub w
drodze delegowania pracowników tymczasowych przez zagraniczne agencje pośrednictwa pracy. Pozwala to dużym przed-

siębiorstwom na korzystanie z niskich kosztów zatrudnienia w
innych krajach. Niektóre duże przedsiębiorstwa nie dysponują już
własnymi samochodami, gdyż zarabiają na samym zarządzaniu
usługami logistycznymi. Przedsiębiorstwa takie organizują usługi
logistyczne, zaś podwykonawcy realizują przewozy. Dane dotyczące podzlecania nie są dostępne, jednak odnośne analizy sugerują,
że skala zjawiska jest znaczna (Broughton i in., 2015:28). Wyniki
naszych ankiet wśród przedstawicieli związków zawodowych
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również wskazują na fakt, że podwykonawstwo stale wzrasta we
wszystkich analizowanych krajach oraz że w branży podzleca się
na szeroką skalę. Jednocześnie przeanalizowane rady zakładowe
wskazują, że podzlecanie zmniejszyło ilość pracy w przedsiębiorstwie i doprowadziło do zastępowania. Łańcuchy podwykonawców ograniczyły marże, co z kolei prowadzi do obniżenia stawek
pracowników podwykonawcy (Pastori/Brambilla, 2017). Przypadki niemieckie pokazują, że przedsiębiorstwa zawierają umowy
z zagranicznymi podwykonawcami na tak złych warunkach, że
przedsiębiorstwo transportowe nie jest w stanie w ogóle zapłacić
minimalnego wynagrodzenia. W Niemczech w tym obszarze nie
obowiązuje ogólna odpowiedzialność podwykonawcy.
Fikcyjne lub fałszywe samozatrudnienie jest specyficzną formą
podzlecania. Wiele aktów prawnych, np. dotyczących pensji
minimalnych, składek na ubezpieczenia społeczne i innych
składników wynagrodzeń przewiduje mniej surowe wymagania
dla osób samozatrudnionych, a w związku z tym stanowi zachętę
do zastępowania kierowców zatrudnionych na umowy o pracę
pracownikami prowadzącymi własną działalność gospodarczą.
W przypadku samozatrudnionych kierowców przedsiębiorstwo
nie ponosi kosztów opodatkowania, ubezpieczeń społecznych
i wynagrodzenia podczas urlopu. Jedynie dyrektywa w sprawie
czasu pracy nr. 2002/15/WE, która przewiduje zasady organizacji
czasu pracy kierowców, ma zastosowanie do kierowców samoza-

trudnionych. 7) Ustanawia ona wymogi w zakresie maksymalnego,
tygodniowego czasu pracy, minimalnej długości przerw w pracy
oraz pracy w godzinach nocnych i zawiera przepisy wyjaśniające definicje czasu pracy, dzienny czas pracy, tygodniowy czas
pracy, maksymalny czas pracy, przerwy oraz rejestrację czasu
pracy. Fałszywe samozatrudnienie kierowców jest szczególnie
powszechne w pomniejszych przedsiębiorstwach i na ostatnim
odcinku przewozu (Haidinger 2018). Zastępowanie kierowców
na umowach kierowcami pracującymi na własny rachunek jest
również wskazywane jako poważny problem w Austrii, gdzie w
konsekwencji tylko 20 % kierowców w branży transportu pojazdami lekkimi (< 3,5 t) to kierowcy na umowie o prace; większość
kierowców dziś to osoby samozatrudnione.
Jednakże choć fałszywe samozatrudnienie ogólnie traci na znaczeniu w branży transportu drogowego ze względu na niedobór
wykwalifikowanych pracowników w analizowanych krajach, jego
skala w branży kurierskiej jest bardzo duża. Zarówno w Niemczech, jak i w Holandii wzrost e-handlu w szczególności doprowadził do pojawienia się dużej liczby różnych podwykonawców
z bardzo niewielką liczbą pojazdów oraz samozatrudnionymi
kierowcami rozwożącymi paczki na zasadach fałszywego samozatrudnienia Powodem tego jest fakt, że są to lekkie samochody
dostawcze (LCV), a korzystanie z nich nie wymaga kwalifikacji
kierowcy. Wystarczy zwykłe prawo jazdy.

2.2.1 LEKKIE SAMOCHODY DOSTAWCZE (LCV)
„Dumping społeczny kładzie się cieniem również na bezpieczeństwie na drogach. Lekkie samo
chody dostawcze poniżej 3,5 t są zasadniczym problemem. Przepisy dotyczące tachografów
nie mają zastosowania do lekkich samochodów dostawczych, samochody te często są przełado
wane i jeżdżą z ogromną prędkością. Coraz więcej takich pojazdów jeździ po belgijskich drogach
w niedzielę. Zrobienie odpowiedniego prawo jazdy nie jest drogie. Tego typu samochody są
bardzo niebezpieczne.” [Przedstawiciel związków zawodowych na poziomie przedsiębiorstwa, Belgia]
Raptowny wzrost liczby lekkich samochodów dostawczych
poniżej 3,5 t w europejskich przewozach drogowych to relatywnie
nowa tendencja. Wcześniej ograniczało się to do rynku dostawy
paczek, lekkie samochody dostawcze wykorzystuje się teraz
jednak coraz częściej w transporcie międzynarodowym.
Kierowcy lekkich samochodów dostawczych nie są zobowiązani
do przestrzegania zasad dotyczących dostępu do zawodu przewoźnika drogowego lub dostępu do rynku. Również przepisy UE

w zakresie warunków socjalnych w branży transportu drogowego nie mają tu zastosowania i nie ma obowiązku instalowania
tachografów w tego typu pojazdach. W konsekwencji nie ma
konieczności np. kontrolowania czasu za kierownicą i okresu
odpoczynku. W rezultacie we wszystkich analizowanych krajach
wskazać można przykłady przedsiębiorstw, które korzystają z
lekkich pojazdów dostawczych, by obejść przepisy, a co za tym
idzie zyskać przewagę konkurencyjną. Poważne konsekwencje dla
warunków pracy i zatrudnienia są oczywiste. 8)

7) Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. W sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w
zakresie transportu drogowego
8) https://www.trucker.de/osteuropaeische-kleinlaster-angriff-von-unten-1376085.html
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3

PRZEPISY SOCJALNE W UE DLA
BRANŻY DROGOWEGO TRANSPORTU TOWARÓW ORAZ POZOSTAŁE
ODNOŚNE AKTY PRAWNE UE
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3.1 PRZEGLĄD
Próby wpłynięcia na uczciwą konkurencję oraz utrzymanie
standardów socjalnych w transporcie drogowym w oparciu o
akty prawne UE mają długą historię. Już w 1969 r. W Europejskiej
Wspólnocie Gospodarczej próbowano działać na rzecz przestrzegania minimalnych standardów socjalnych, przyjmując przepisy
dotyczące godzin pracy, czasu za kierownicą oraz przerw. Od tamtego czasu UE przyjęła ramowe przepisy socjalne dla przewoźników drogowych, a przepisom tym przyświecają trzy następujące
uzupełniające się cele:

»» zapewnienie adekwatnej ochrony socjalnej pracownikom
transportu drogowego;

»» zadbanie o uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami
oraz

»» Poprawa bezpieczeństwa na drogach.
Większość obowiązujących przepisów zmierza w jednym z dwóch
najważniejszych kierunków – albo tworzy minimalne warunki
pracy, albo zniechęca do podejmowania nieuczciwych praktyk
konkurencyjnych.
Zawodowi kierowcy w branży transportu drogowego w odniesieniu
do warunków socjalnych podlegają ochronie dyrektywy 2002/15/
WE z dnia 11 marca 2002 r., która koncentruje się na czasie pracy,
pracy w godzinach nocnych oraz przerwach (patrz Tabela 5). 9)
Co więcej dyrektywa podaje precyzyjną definicję „czasu pracy”,
zamykając wcześniejszą lukę prawną dotyczącą tego, co należy
rozumieć pod pojęciem czas pracy. Zgodnie z postanowieniami
dyrektywy czas pracy obejmuje nie tylko czas poświęcony na
prowadzenie pojazdu, lecz również na inne czynności, takie jak
załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych, konserwację
techniczną i sprzątanie pojazdów.

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 15 marca 2006 r. doprecyzowuje zasady interpretowania czasu pracy przewidziane w dyrektywie 2002/15/WE. 10)
Przewiduje ono zasady odnoszące się do dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, jak również przerw i okresów
odpoczynku (patrz Tabela 5).
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 ma na celu także poprawienie bezpieczeństwa na drogach, stwierdza bowiem, że
przedsiębiorstwa transportowe nie będą wypłacać kierowcom
premii czy dodatku do wynagrodzenia, uzależnionych od
przebytej o dległości i/lub ilości przewożonych towarów, jeżeli
ich wypłacenie może zagrażać bezpieczeństwu drogowemu lub
zdrowiu pracowników.
Dyrektywa 2006/22/WE, znana jako dyrektywa wykonawcza do
rozporządzenia (WE) nr 561/2006, zawiera szereg przepisów,
pozwalających zapewnić przestrzeganie postanowień rozporządzenia w sprawie czasu pracy. 11) Ustanawia ona minimalną liczbę
kontroli, które państwa członkowskie mają przeprowadzać co roku
na drogach i na terenie przedsiębiorstw transportowych (patrz
Tabela 6).
Nieuczciwa konkurencja jest długotrwałym problemem w branży
drogowego przewozu towarów. Szereg aktów prawnych UE
zajmuje się tą kwestią w 1996 r. dyrektywa w sprawie delegowania pracowników (dyrektywa 96/71/WE) ustanowiła szereg
obowiązkowych warunków zatrudnienia, które należy stosować
w przypadku pracowników delegowanych przez pracodawców na
czas określony do pracy za granicą. 12) Warunki te obejmują:

»» maksymalne okresy pracy i minimalne okresy odpoczynku;
»» minimalne stawki płacy, wraz ze stawką za nadgodziny;

9) Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. W sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w
zakresie transportu drogowego. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32002L0015, data dostępu: 13 czerwca 2018 r.
10) Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. W sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych
odnoszących się do transportu drogowego. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32006R0561, data dostępu: 13 czerwca 2018 r.
11) Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. W sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG)
nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady
88/599/EWG.
12) Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:31996L0071, data dostępu: 13 czerwca 2018 r.
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Czas pracy

Praca w porze nocnej
Przerwy

»» Tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 48 godzin, jednak możliwe jest przedłużenie go
do 60 godzin, jedynie wówczas, gdy w ciągu czterech miesięcy nie została przekroczona średnia
48 godzin na tydzień
»» Dobowy czas pracy nie przekracza dziesięciu godzin w każdym dwudziestoczterogodzinnym
okresie
»» Pracownicy nie będą pracować dłużej niż sześć kolejnych godzin bez przerwy; czas pracy
będzie rozdzielony przerwą co najmniej trzydziestominutową
»» i co najmniej czterdziestopięciominutową, jeśli liczba godzin pracy wynosi co najmniej
dziewięć godzin

Tabela 4: Kluczowe wymogi dyrektywy w sprawie czasu pracy (2002/15/WE)

Nieprzerwany czas
prowadzenia pojazdu

»» Maksymalnie 4,5 godziny

Przerwa w czasie
prowadzenia pojazdu

»» Co najmniej 45 minut ciągłej przerwy

Dzienny czas
prowadzenia pojazdu

»» Maksymalnie 9 godzin pomiędzy dwoma dziennymi okresami odpoczynku lub dziennym okresem odpoczynku i tygodniowym okresem odpoczynku

»» LUB przerwa podzielona: minimum 15 minut, po czym nastąpi przerwa o długości co najmniej
30 minut (koniecznie w tej kolejności)

»» Czas ten może zostać przedłużony do 10 godzin, jednak nie częściej niż dwa razy w tygodniu
Regularny dzienny okres
odpoczynku

»» Co najmniej 11 kolejnych godzin na każde 24 godziny

Skrócony dzienny okres
odpoczynku

»» Co najmniej 9 kolejnych godzin

»» LUB podzielony na 2 okresy odpoczynku: co najmniej 3 godziny nieprzerwanego odpoczynku, po
których następuje co najmniej 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku (obowiązkowo w tej kolejności)
»» Maksymalnie 3x pomiędzy 2 tygodniowymi okresami odpoczynku

Tygodniowy czas
prowadzenia pojazdu

»» Nie więcej niż 56 godzin

Dwutygodniowy czas
prowadzenia pojazdu

»» Zsumowany, łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może
przekraczać 90 godzin

Regularny tygodniowy
okres odpoczynku

»» Co najmniej 45 godzin (poza samochodem ciężarowym*), przy czym okres ten rozpoczyna się
nie później niż po zakończeniu sześciu okresów dwudziestoczterogodzinnych, licząc od końca
poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku

Skrócony tygodniowy
okres odpoczynku

»» Co najmniej 24 godziny, przy założeniu że skrócenie to zostanie skompensowane równoważnym
odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia

Ograniczanie okresów
odpoczynku w okresie
dwóch tygodni

»» 2 regularne tygodniowe okresy odpoczynku o długości co najmniej 45 godzin
»» LUB jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i 1 skrócony tygodniowy okres odpoczynku
o długości co najmniej 24 godzin (przy założeniu, że został on skompensowany).

* Patrz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 2017.

Tabela 5: Kluczowe wymogi rozporządzenia w sprawie czasu prowadzenia pojazdu (561/2006/WE)
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Kontrole

»» Kontrolami należy objąć co najmniej 3 % całkowitej liczby dni przepracowanych przez kierowców
»» Kontrole drogowe oraz kontrole na terenie przedsiębiorstw transportowych powinny odpowiednio stanowić co najmniej 30 % i 50 % wszystkich kontroli;
»» Co najmniej sześć razy w roku państwa członkowskie podejmują skoordynowane kontrole
drogowe

Tabela 6: Kluczowe wymogi dyrektywy wykonawczej (2006/22/WE)

»» minimalny wymiar płatnych urlopów rocznych;
»» zdrowie, bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy;
»» zasady przeciwdziałania dyskryminacji.
W praktyce istnieje szereg mechanizmów, które powinny pomóc
rozróżnić prawdziwe oddelegowanie od fałszywego oddelegowania. W szczególności są to rozporządzenie w sprawie systemów
zabezpieczenia społecznego 883/2004/WE 13) i dyrektywa

2014/67/EU, tak zwana dyrektywa wykonawcza do dyrektywy w
sprawie delegowania pracowników. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. W sprawie
egzekwowania dyrektywy 96/71/WE ustanawiająca system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Parlament Europejski,
2014). System wymiany informacji na rynku wewnętrznym łączy
organy krajowe, regionalne i lokalne ponad granicami i może je
wspierać we wskazywaniu nadużyć, takich jak fałszywe samozatrudnienie.

13) Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej (2004): Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
W sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 30.4.2004;
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:en:PDF, przyp. Tłum.: tekst niedostępny w języku polskim pod
powyższym adresem; data dostępu: 13 czerwca 2018 r.
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3.2 PAKIET NA RZECZ MOBILNOŚCI
Dnia 31 maja 2017 r. Komisja Europejska rozpoczęła poważny przegląd zasad UE dotyczących
dwóch najważniejszych aspektów usług świadczonych w transporcie drogowym: czyli filara
socjalnego i rynkowego. Oba filary stanowią sedno praw socjalnych i uczciwej konkurencji w branży,
które przez dziesięciolecia borykała się ze wzrastającymi nierównościami dotykającymi zarówno
kierowców, jak i przedsiębiorstwa.
ETF jest częścią kontekstu, w którym przedstawiono tę propozycję. W 2012 r. Komisja ds. Transportu Drogowego ETF rozpoczęła
kampanię „Godne warunki pracy dla kierowców”, której głównym
celem było podniesienie świadomości w zakresie bezprecedensowego dumpingu społecznego na rynku przewozów. Wezwanie
ETF było tak stanowcze z uwagi na setki kierowców i ciężarówek
zaparkowanych w nocy i w weekendy wzdłuż dróg i autostrad.
Żaden z użytkowników dróg – pośród których jest też wielu polityków – nie mógł zignorować tak oczywistych dowodów nowoczesnego niewolnictwa we współczesnej Europie. Broszura ETF pod
tym samym tytułem przygotowana w ramach naszej kampanii
uwypukla kluczowe aspekty dumpingu społecznego w transporcie
drogowym, ilustrując wszystko zdjęciami i przystępnym tekstem,
który ma przekazać nasze przesłanie. A zatem można stwierdzić,
że już w 2012 r. ETF zarysowała sytuację, a instytucje UE musiały
zareagować!
W 2015 r. nowy przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude
Juncker zobowiązał się do zajęcia się dumpingiem społecznym.
Na jesieni 2016 r. Parlament Europejski przyjął rezolucje ws.
Dumpingu społecznego w Unii Europejskiej. Kilka stron poświęcono dumpingowi społecznemu. Rok później, po szeroko zakrojonych konsultacjach, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds.
Mobilności i Transportu, DG MOVE, ogłosiła wniosek legislacyjny
w sprawie przeglądu zasad socjalnych i rynkowych w transporcie
drogowym, tzw. pierwszy pakiet na rzecz mobilności. Jednym z
jego celów politycznych było zajęcie się dumpingiem społecznym przez przyjęcie jaśniejszych zasad delegowania i kabotażu,
przez surowsze kryteria, których celem było wyeliminowanie
firm przykrywek oraz przez wprowadzenie zmian w przepisach
dotyczących prowadzenia pojazdu i okresu odpoczynku. Jednak,
czy się udało? Czy propozycja DG MOVE stanęła na wysokości
zadania? ETF uważa, że niestety tak nie było. Pierwszy pakiet na
rzecz mobilności proponował, w skrócie, by kierowcy w transporcie międzynarodowym zostali wyłączeni z możliwości delegowania przez okres każdorazowo trzech pierwszych dni spędzonych
na terytorium państwa członkowskiego. W odniesieniu do czasu
prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku pakiet proponuje
całkowicie inny harmonogram okresów odpoczynku w miesiącu.
Ogólnie mówiąc, obecne przepisy przewidują, że kierowca ma prawo do 3 dni wolnych na każde dwa tygodnie pracy. Rozwiązania
proponowane przez DG MOVE zakładają 3 tygodnie pracy i 2 dni

odpoczynku w międzyczasie. W odniesieniu do kabotażu Komisja
Europejska zdecydowała się na okres 5 dni nieograniczonego
kabotażu, ignorując niejako właściwy problem podróży międzynarodowej poprzedzającej każdy okres kabotażu. Wcześniej łatwo
było sfałszować dokumentację, a nowa propozycja nie zawierała
żadnych stanowczych rozwiązań, pozwalających na rozwiązanie
problemu. Nie zaproponowano również nic znaczącego w odniesieniu do firm przykrywek. Jeżeli chodzi o „znaczące zmiany”:
podczas procedury konsultacyjnej, która poprzedzała publikację pakietu, ETF podkreślała, że jedynym sposobem likwidacji
zjawiska firm przykrywek byłoby ustalenie, że znacząca część
działalności przewoźnika musi być wykonywana w kraju rejestracji. Jednak Komisja Europejska nie przychyliła się do naszych
zaleceń w swym wniosku legislacyjnym.
W takiej sytuacji ETF rozpoczęła działania lobbingowe i kampanie,
by naprawić niedociągnięcia pakietu. Ustaliła swoje nieprzekraczalne granice, które przede wszystkim dotyczyły czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku, zaczęła pracować nad
rozwiązaniami alternatywnymi w odniesieniu do zasad kabotażu,
kryteriów tzw. Firm przykrywek oraz stosowania zasad delegowania pracowników do kierowców w transporcie międzynarodowym.
ETF rozplanowała swoje działania zgodnie z harmonogramem
procesu legislacyjnego instytucji UE, tak by lepiej nań wpłynąć.
Do kwietnia 2018 r. ETF wypracowała już dające się wdrożyć
rozwiązanie w zakresie delegowania pracowników. Przekonanie
instytucji europejskich – Rady Ministrów, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej – by przyjęły to rozwiązanie zajęło
tylko sześć miesięcy.
ETF obrała całkowicie odmienną strategię w odniesieniu do
czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku. Jasne było,
że wszelkie dalsze uelastycznienie czasu prowadzenia pojazdu i
okresów odpoczynku wpłynęłoby nie tylko na zdrowie kierowców
i równowagę ich życia osobistego i zawodowego, lecz również na
ich uposażenia. W tym wypadku ETF zdecydowała się na kampanie jako narzędzie hamujące wszelkie dalsze uelastycznienie,
z którego mogłyby korzystać przedsiębiorstwa, przygotowując
harmonogram pracy kierowców. Związki zawodowe pracowały
przez kilka miesięcy nad powstrzymaniem takich prób zarówno w
transporcie pasażerskim, jak i towarowym; wymagało to również
zawiązania sojuszy z innymi organizacjami europejskimi zajmującymi się bezpieczeństwem na drogach. Warunki odpoczynku
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weekendowego kierowcy były również atakowane. w Parlamencie
Europejskim słychać było stanowcze wypowiedzi, według których
kierowcy powinni spędzać cały weekend w kabinie Walka z powyższym stała się wyzwaniem dla ETF, przy czym chciano zachować
bardziej pozytywne aspekty wniosku legislacyjnego przygotowanego przez DG MOVE, a mianowicie regularne powroty kierowców
do kraju ojczystego.
Działania lobbingowe w kierunku przyjęcia właściwego rozwiązania dotyczącego delegowania pracowników, kampanie dotyczące
czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku oraz uważne
obserwowanie międzyinstytucjonalnych debat w UE na temat
kabotażu i przepisów dotyczących firm przykrywek były stałymi
wyzwaniami, którym ETF i jej członkowie Komisji ds. Transportu
Drogowego musieli stawić czoła na przestrzeni ostatnich kilku lat.
Jednak w jak wygląda sytuacja dziś? Dzięki współpracy z siecią
zaprzyjaźnionych posłanek i posłów do Parlamentu Europejskiego
oraz dobrym kontaktom z państwami członkowskimi ETF udało
się wpłynąć zarówno na Parlament Europejski, jak i na Radę Ministrów Transportu Unii Europejskiej do takiego stopnia, że nasze
stanowisko jest dziś nieodłączną częścią stanowisk przyjętych
przez obie instytucje. Dysponowaliśmy silnymi argumentami
na poparcie naszych dobrych rozwiązań. Przyczyniło się to w
zasadniczy sposób do naszej wiarygodności. Dzięki temu staliśmy
się częścią tego procesu. Niebawem Rada i Parlament Europejski
rozpoczną negocjacje nad tym, co ETF może uznać za dobrą
podstawę dla pracowników. W odniesieniu do zasad oddelegowywania pracowników wyjątki zostały ograniczone do sytuacji,
w których kierowca regularnie wraca do domu. A zatem ryzyko
dumpingu płacowego jest bardzo ograniczone. W odniesieniu do
czasu pracy i okresów odpoczynku udało nam się zadbać o pełen
zakaz odpoczynku w pojeździe w weekendy, regularne powroty
kierowców do domu i brak zmian w zasadach dotyczących czasu
prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku. W odniesieniu do
kabotażu udało nam się ustalić odstęp czasowy między dwoma
okresami kabotażu, co gwarantuje, że ten rodzaj transportu
będzie mieć jedynie charakter tymczasowy. W odniesieniu do firm
przykrywek Parlament Europejski w swoim stanowisku wprowadził środki zabezpieczające, zgodne z proponowanym przez ETF
wymogiem „działalności o znaczącym charakterze”. W końcu też
zdecydowano się na wprowadzenie inteligentnych tachografów,
kluczowego narzędzia w egzekwowaniu przepisów dotyczących

kabotażu i oddelegowywania kierowców oraz dotyczących kontroli. Tachograf będzie teraz wprowadzany na masową skalę we
wszystkich pojazdach – autobusach, autokarach i samochodach
ciężarowych – a termin jego wprowadzenia nastąpi niebawem po
pełnym przyjęciu pierwszego pakietu na rzecz mobilności. Pojazdy lekkie zostaną również wyposażone w tachografy, przez co
zakres egzekwowania przepisów rozszerzy się znacząco na szarą
strefę, szczególnie narażoną na naruszenia.

ETF i organizacje członkowskie jej Komisji ds. Transportu Drogowego są dumne z takiego rozwoju wydarzeń. W
całym tym procesie wiele się nauczyliśmy, jeśli chodzi
o stawianie żądań i przedkładanie rozwiązań czołowym
strategom UE, skłanianie polityków UE do dotrzymania
obietnic danych kierowcom, których reprezentuje ETF.
By Cristina Tilling, ETF
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4

KRAJOWE WARUNKI
RAMOWE I ROLA UKŁADÓW
ZBIOROWYCH PRACY

28 | WARUNKI SOCJALNE W BRANŻY LOGISTYCZNEJ W EUROPIE: ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSPORTU DROGOWEGO

4.1 AUSTRIA
„Warunki pracy w austriackiej branży przewozu towarów charakteryzuje brak wykwalifikowanych
pracowników, duża liczba nadgodzin, podzlecanie (w szczególności jednoosobowym firmom) oraz
silna konkurencja firm z Europy Południowo-Wschodniej wobec firm rodzimych. W przedsiębiorstwach, w których nie ma rady zakładowej, mamy do czynienia również ze wzrastającą presją na
pracowników, by byli stale dostępni.” [Przedstawiciel związków zawodowych, Austria]

4.1.1 ZWIĄZKI ZAWODOWE I PARTNERZY SPOŁECZNI
W Austrii jest tylko dwóch partnerów społecznych, którzy organizują branżę drogowego transportu towarów i logistyki: 14)

»» stowarzyszenie branżowe/ organizacja pracodawców zrzeszone w ramach Austriackiej Izby Gospodarczej; 15)

»» Sekcja Transportu Drogowego związku zawodowego vida
reprezentuje interesy wszystkich kierowców zawodowych
w Austrii, w tym w drogowym transporcie towarów i branży
logistycznej, kierowców autobusów czy taksówkarzy;

Tych dwóch partnerów społecznych reprezentuje interesy około
70 000 pracowników w drogowym transporcie towarów (który
jest największym podsektorem w branży transportu i logistyki),
zatrudnionych przez około 11 000 przedsiębiorstw w sektorze
(dane na 2017 r., patrz WKO, 2018).
Liczba przedsiębiorstw w branży drogowego transportu towarów
jest dość stabilna od 2010 r., jednak w latach 2008–2015 znacząco spadło zatrudnienie. Zatrudnienie wzrastało w niewielkim
stopniu w latach 2015–2017, jednak nigdy nie wróciło do szczytowego poziomu z 2008 r.

4.1.2 RAMY PRAWNE I ROLA UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY
Wśród przepisów regulujących warunki socjalne i warunki pracy
w drogowym transporcie towarów w Austrii należy wymienić europejskie i krajowe akty prawne. Rozporządzenie UE ws. czasu
pracy i okresów odpoczynku w różny sposób wpłynęło na standardy obowiązujące wcześniej w tym kraju. Analiza zamówiona przez
Wiedeńską Izbę Pracy (Hermann, 2004) wykazała, że wprowadzenie ograniczeń maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu i
minimalnych okresów odpoczynku zwiększyło pewność prawną.
Jednakże rozporządzenie ograniczające maksymalny czas
prowadzenia pojazdu do 10 godzin i wprowadzające tygodniowe

tylko dwudziestoczterogodzinne okresy odpoczynku pogorszyły
stosowane normy w porównaniu do wcześniejszych wymogów
austriackich ustaw o czasie pracy i okresach odpoczynku (Arbeitszeitgesetz, AZG). Należy jednak zauważyć, że – w przeciwieństwie do rozporządzenia UE – austriackie przepisy dotyczące
czasu pracy i okresów odpoczynku obejmowały wyłącznie
pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach.
Rozporządzenie UE zostało wdrożone w przepisach austriackich,
np. ws. czasu pracy i okresów odpoczynku, bez okresu vacatio

14) Należy zauważyć, że partnerzy społeczni reprezentują przedsiębiorstwa świadczące usługi drogowego transportu towarów i logistyki dla innych podmiotów.
Pracownicy w przedsiębiorstwach, które same organizują swój transport, niem. „Werkverkehr” należą do związków zawodowych i organizacji pracodawców,
reprezentujących sektor, w którym przedsiębiorstwa te prowadzą działalność.
15) Z mocy austriackiego prawa każdy obywatel, który może prowadzić niezależną działalność gospodarczą w rzemiośle i w handlu, przemyśle, branży wydobywczej,
finansach, bankowości i ubezpieczeniach, transporcie, usługach informacyjno-komunikacyjnych, usługach nadawczych, turystyce i rekreacji, jak również w dziedzinie innych usług jest członkiem Federalnej Izby Gospodarczej. Jednocześnie każdy członek jest również członkiem licznych izb gospodarczych. a zatem każdy
członek należy do izby regionalnej w swoim kraju związkowym oraz odpowiedniej organizacji handlowej, jak również do Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej i federalnego stowarzyszenia branżowego.
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legis. Kolejne istotne krajowe akty prawne w branży transportu
drogowego to ustawa o pojazdach drogowych (Kraftfahrgesetz,
KFG), rozporządzenie o ruchu drogowym (Strassenverkehrs
ordnung, StVO) oraz rozporządzenie dotyczące transportu
towarów niebezpiecznych.
Układy zbiorowe pracy odgrywają w Austrii znaczącą rolę we
wdrażaniu przepisów europejskich i krajowych, np. W odniesieniu
do czasu pracy. Na przykład w układzie zbiorowym pracy dla
branży drogowego transportu towarów stwierdza się wyraźnie, że
układ wdraża unijną dyrektywę ws. czasu pracy (2002/15/WE),
rozporządzenie 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego,
jak również rozporządzenie UE 165/2014 w sprawie tachografów
stosowanych w transporcie drogowym oraz austriackie ustawy
dotyczące czasu pracy.
Od 2011 r. i w kontekście zniesienia ograniczeń w dostępie do
rynku pracy obywateli państw członkowskich Europy Środkowej
i Wschodniej Austria wprowadziła również ustawę zwalczającą
dumping płacowy i społeczny (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG), która ma zastosowanie do przedsiębiorstw krajowych oraz do zagranicznych przedsiębiorstw,
które oddelegowują pracowników do Austrii.

Ustawa została znowelizowana w 2017 r. I jest wdrażana w kontekście austriackiej ustawy o delegowaniu pracowników (tzw. ustawa
nowelizująca prawo zatrudnienia, Arbeitsvertragsrecht-Anpassungsgesetz, AVRAG), a jej celem jest zadbanie o to, by przedsiębiorstwa zagraniczne stosowały się do austriackich przepisów
dotyczących płac i wynagradzały pracowników w sposób zgodny
z austriackimi normami minimalnymi, wynikającymi z przepisów
prawa i układów zbiorowych pracy, co pozwoli na uniknięcie
potencjalnie nieuczciwej przewagi konkurencyjnej.
Od 2017 r. znowelizowane przepisy są stosowane jako osobna
ustawa (wcześniej stanowiły one część AVRAG) Ustawa LSD-BG
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. I obejmuje transpozycję
dyrektywy wykonawczej ws. delegowania pracowników (2014/67/
EU). Dodatkowo usprawniono i przyspieszono procedurę ścigania
administracyjnego (z uwagi na naruszenia, takie jak dumping płacowy) pracodawców oddelegowujących pracowników do Austrii, by
ułatwić wdrażanie przepisów (szczegóły opisano w Allinger, 2017).
Należy jednak zauważyć, że „ruch tranzytowy” obejmujący
pracowników mobilnych i członków załogi w ponadgranicznym
transporcie towarowym i pasażerskim, których miejscem pracy
nie jest Austria, nie jest objęty postanowieniami ustawy. Jednocześnie ustawa ma zastosowanie do działalności kabotażowej.

4.1.3 NEGOCJACJE ZBIOROWE
Kluczową cechą charakterystyczną austriackiego systemu negocjowania układów zbiorowych pracy jest duża powszechność tych
układów w przedsiębiorstwach. Tak jak w przypadku większości
sektorów układy zbiorowe pracy obejmują około 100 % wszystkich przedsiębiorstw w branży transportowo-logistycznej. Wynika
to z obowiązkowego członkostwa austriackich przedsiębiorstw w
Izbie Gospodarczej (patrz powyżej).
Z uwagi na fakt, iż negocjacje układów zbiorowych pracy w odniesieniu do płac objęły większość branż, Austria nie wprowadziła
pensji minimalnej.

»» Układ, który obejmuje całą branżę drogowego transportu
towarów, obejmujący nie tylko postanowienia dotyczące wynagrodzeń i warunków pracy, lecz również prawa pracy i czasu
pracy (wdrażający akty prawne UE i ustawy krajowe);

»» Kolejny układ zbiorowy pracy obejmujący drogowy transport
towarów lekkimi pojazdami dostawczymi poniżej 3,5 tony.
Układ ten odnosi się jedynie do kwestii związanych z wynagrodzeniami i warunkami pracy.

Negocjacje płacowe w ramach układów zbiorowych pracy są
zasadniczo prowadzone co roku i obejmują cały kraj. Negocjacje
układów zbiorowych pracy są bardzo scentralizowane, nie ma
zatem układów zbiorowych pracy na poziomie przedsiębiorstw.

Układy zbiorowe pracy mają zasięg krajowy i zostały zawarte na
czas nieokreślony – zaś w ich częściach dotyczących prawa pracy
i płac obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, przepisy
wdrażające europejskie i krajowe wymagania co do czasu pracy
mają charakter wiążący w okresie, w którym obowiązują akty
podstawowe.

Negocjacje związku zawodowego vida z odpowiednią organizacją
pracodawców są prowadzone na poziomie krajowym, jak również
regionalnym i lokalnym, zaś układy zbiorowe pracy obejmują
różne obszary transportu drogowego i logistyki (z wyłączeniem
transportu towarów na cele przedsiębiorstwa, tzw. Werkverkehre). 16) W branży przewozu towarów obowiązują dwa układy
zbiorowe pracy o innej funkcji:

Układ zbiorowy pracy obejmujący kierowców i innych pracowników zaangażowanych w transport towarów lekkimi samochodami
dostawczymi wszedł w życie na początku 2018 r. I określa szereg
minimalnych norm, takich jak pensja minimalna (€ 1 376,34),
regularny tygodniowy czas pracy (40h), premie za nadgodziny
(50 %) oraz okresy wypowiedzenia (od 1 do 3 tygodni w zależności od stażu pracy).
Poniższa część opisuje szerszy układ zbiorowy pracy obejmujący
całą branżę drogowego transportu towarów.

16) Istnieją krajowe układy zbiorowe pracy dla kierowców autobusów prywatnych i publicznych, przedsiębiorstw świadczących usługi drogowego przewozu towarów,
jak również transportu, logistyki i firm taksówkarskich.
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4.1.4 TREŚĆ UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY
Układ zbiorowy pracy przewiduje regularny tygodniowy czas
pracy o długości 40 godzin, jak również elastyczny czas pracy,
który odzwierciedla przepisy dyrektywy UE. Maksymalny czas
pracy w pojedynczym tygodniu może wynosić 60 godzin, jednak
jedynie jeśli zagwarantowana zostanie średnia 48 godzin w
dwudziestosześciotygodniowym okresie odniesienia. Jednak jeżeli
wydłużone godziny pracy to okres gotowości do pracy (nie zaś
czas prowadzenia pojazdu), maksymalny tygodniowy czas pracy
może wynosić 55 godzin.
Układ zbiorowy pracy określa również, co należy rozumieć pod
pojęciem czas pracy. Prace przygotowawcze, załadunek i czas
oczekiwania wliczają się do czasu pracy i są wynagradzane jako
czas pracy. Jedynym wyjątkiem jest codzienna godzinna przerwa
na obiad; nie wlicza się jej do czasu pracy, a zatem nie jest wynagradzana. Każdą godzinę następującą po 40 godzinie pracy w
tygodniu należy uznać za nadgodziny i odpowiednio wynagradzać.
Dopłata za nadgodziny wynosi 50 % regularnej stawki godzinowej. Praca poza normalnymi godzinami pracy (od 20 do 5 rano)
jest wynagradzana premią w wysokości 100 % stawki. Czas pracy
od północy do godziny 4 nad ranem uznaje się za pracę w nocy.
Poza czasem pracy układ zbiorowy pracy obejmuje szereg przepisów dotyczących podstawowych warunków zatrudnienia oraz
warunków pracy i warunków społecznych, między innymi:

»» przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku, w tym dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku;

»» czas pracy (Einsatzzeit);
»» wymogi i przepisy dotyczące parkingów;
»» wymogi i przepisy dotyczące tachografów analogowych i
cyfrowych;

»» urlopy oraz prawo do urlopu bezpłatnego (na przygotowanie
do egzaminów pozwalających na uzyskanie prawa jazdy danej
kategorii czy innego certyfikatu);

»» wynagrodzenia w trakcie urlopu i przerwy bożonarodzeniowej;
»» dodatkowe urlopy okolicznościowe (zawarcie związku małżeńskiego, narodziny dziecka, zgon osoby bliskiej, choroba
dziecka, przeprowadzka itd.);

»» okresy wypowiedzenia (od 1 do 3 tygodni w zależności od
stażu pracy);

»» szkolenia dodatkowe i kwalifikacje (pracodawca opłaca

»» wynagrodzenie praktykantów;
»» dodatki za pracę z substancjami niebezpiecznymi, towarami
ciężkimi, prace brudne;

»» wynagrodzenia.
Obecnie obowiązujący układ zbiorowy pracy obejmuje szczegółową strukturę wynagrodzeń opartą o stawki dzienne, tygodniowe
i pensje miesięczne. Różnice w wynagrodzeniu podstawowym
wynikają ze stażu pracy (pięć grup/poziomów) oraz ponad dziesięciu różnych poziomów wykwalifikowania.
Zależnie od stażu pracy i kwalifikacji podstawowe wynagrodzenie
kierowcy, zgodne z układem zbiorowym pracy z 2019 r. waha się
w granicach od € 9,19 na godzinę (€ 1 589,87 miesięcznie) dla
kierowcy ze stażem pracy w przedsiębiorstwie poniżej 5 lat do
€ 11,10 (€ 1 920,30) dla doświadczonego kierowcy przewożącego
benzynę lub olej opałowy.
Tak zwane podstawowe wynagrodzenie kierowcy uzupełniają inne
składniki wynagrodzenia, takie jak diety dzienne/ nocne przy
przewozach krajowych i zagranicznych. Kierowca jest uprawniony
do co najmniej części diety dziennej (€ 26,40 na każdy dzień
kalendarzowy), jeżeli prowadzi pojazd dłużej niż 3 godziny. W
przypadku noclegów kierowca otrzymuje dietę noclegową w wysokości € 15. Pracodawca zwraca koszty, jeżeli zaistnieje potrzeba
zakwaterowania w hotelu. W przypadku realizacji usług transportowych na terenie innego państwa dieta dzienna oraz noclegowa
ma inną wysokość.
Przyjęto również postanowienia dotyczące innych dodatków do
wynagrodzenia w przypadku transportu związanego ze szczególnym wysiłkiem, przewozem substancji niebezpiecznych lub
prac brudnych. Dopłaty takie wypłacane są za wykonanie usługi
(np. € 21,73 za załadunek/ rozładunek ciężkich towarów) lub
za dzień (np. € 15,56 dla pracowników świadczących usługi w
zakresie zbierania odpadów). Za konkretne zadania związane ze
zbieraniem odpadów lub za prace brudne pracownik otrzymuje
10 % wynagrodzenia podstawowego uzgodnionego w układzie
zbiorowym pracy.
Zgodnie z oceną związku zawodowego vida żaden austriacki
kierowca nie zarabia poniżej € 2 000 netto miesięcznie.
Miesięczne wynagrodzenie praktykantów waha się w przedziale
od € 662,41 (w pierwszym roku praktyk) do € 1 243,70 (w trzecim
roku praktyk) lub € 1 419,44 w przypadku praktykantów z podwójną ścieżką kształcenia w czwartym roku praktyk.

środki pozwalające na podwyższenie kwalifikacji zawodowych
kierowcy);
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RAMKA 4: VIDAFLEX – INICJATYWA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO VIDA
NA RZECZ PRZEDSIĘBIORSTW JEDNOOSOBOWYCH
99,7 % austriackich firm to przedsiębiorstwa jednoosobowe (EPU) oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W szczególności przedsiębiorstwa jednoosobowe mają często słabe zabezpieczenie społeczne. Pomimo to liczba przedsiębiorstw
tego typu stale wzrasta. Ponad 306 000 przedsiębiorstw to firmy jednoosobowe, a tendencje są zwyżkowe, w szczególności w drogowym transporcie towarów lekkimi samochodami dostawczymi.
W 2018 r. związek zawodowy vida i partnerzy reprezentujący placówki badawcze, firmy ubezpieczeniowe, banki i biura doradztwa podatkowego podjęły unikatową jak dotychczas na skalę europejską inicjatywę vidaflex na rzecz przedsiębiorstw
jednoosobowych (EPU) i wolnych strzelców. Celem inicjatywy vidaflex jest wspieranie w świecie pracy tych przedsiębiorców, którzy nie znaleźli jeszcze swojego miejsca w związkach zawodowych. Poza reprezentacją ich interesów, dzięki podstawowemu członkostwu w vidaflex osoby samozatrudnione korzystają ze szczegółowego doradztwa podatkowego i prawnego
oraz pakietu ochronnego, jak również ze szkoleń.
Na konferencji prasowej ogłaszającej projekt vidaflex kanclerz, Christian Kern, uznał zadania polityczne polegające na
kształtowaniu zmian w świecie pracy. Doprowadzenie do sprawiedliwego traktowania EPU, np. W odniesieniu do zasiłków
chorobowych, jest jednym z celów jego Planu a dla Austrii: Kanclerz podkreślił, że „potrzebujemy dźwigni politycznej,
tak by jednoosobowe przedsiębiorstwa korzystały z tych samych praw socjalnych i by ich wydajność cieszyła się takim
samym szacunkiem”.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: www.vidaflex.at, www.facebook.at/vidaflex

4.1.5	WYZWANIA STOJĄCE PRZED NEGOCJACJAMI UKŁADÓW
ZBIOROWYCH PRACY
Poza problemami i wyzwaniami związanymi z zasadniczym
wzrostem nielegalnej działalności kabotażowej i zastępowaniem
transportu krajowego kabotażem (patrz Rozdział 2.2.1). W
Austrii związek zawodowy vida wskazał – w wywiadach i podczas
warsztatów – na szereg innych wyzwań, kładących się cieniem
na układach zbiorowych pracy oraz przepisach dotyczących
warunków socjalnych i warunków pracy w transporcie.

kierowców szacuje się dziś na 80 %. Znaczący odsetek samozatrudnionych kierowców, którzy pracują za niskie stawki i z naruszeniem zasad czasu pracy sprawia, że ta część branży transportu
lekkimi samochodami dostawczymi, która jest objęta układami
zbiorowymi pracy poddawana jest ogromnym naciskom, co z kolei
przekłada się na tendencje spadkowe w odniesieniu do wynagrodzeń i warunków pracy.

Najpoważniejszym wyzwaniem jest raptowny wzrost liczby
przedsiębiorstw jednoosobowych (Ein-Personen-Unternehmen,
EPU), zakładanych przez samozatrudnionych kierowców, których
warunki pracz są często bardzo niepewne. Kierowcy tacy nie są
objęci układami zbiorowymi pracy, ponieważ formalnie są to osoby samozatrudnione, nie są członkami związku zawodowego vida,
ani organizacji zrzeszającej pracodawców. Liczba EPU wzrosła
szczególnie w transporcie realizowanym przez lekkie samochody
dostawcze (< 3,5 tony), gdzie odsetek samozatrudnionych

Pogorszenie się warunków pracy w konkretnych obszarach drogowego transportu towarów wiąże się z nielegalną działalnością,
taką jak płace opierające się na wydajności (np. stawka 10 € za
100 km) lub praca rozliczana nielegalnie na sztuki (wynagrodzenie za sztukę np. W usługach kurierskich).
Związek zawodowy vida zajął się takimi wyzwaniami i negatywnymi tendencjami poprzez swoje działania i inicjatywy, takie jak
projekt pilotażowy vidaflex, którego celem jest lepsze wsparcie
jednoosobowych przedsiębiorstw.
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4.2 BELGIA
„Od belgijskich kierowców wymaga się, by pracowali więcej za mniejsze wynagrodzenie, ze względu
na silną konkurencję i naciski wynikające z obecności na rynku kierowców z krajów o niskim uposażeniu, którzy są zatrudniani przez zagraniczne firmy przykrywki, jednak pracują głównie w Belgii.”
[Przedstawiciel związków zawodowych, Belgia]

4.2.1 ZWIĄZKI ZAWODOWE I PARTNERZY SPOŁECZNI
Związki zawodowe odgrywają w Belgii bardzo ważną rolę w
reprezentacji pracowników na poziomie przedsiębiorstw, branż,
między sektorami i na szczeblu krajowym. Wskazuje na to również
duże uzwiązkowienie i członkostwo pracodawców w odpowiednich organizacjach – powszechność przynależności do związków
zawodowych w Belgii szacuje się na około 56 %.
Główne związki zawodowe reprezentujące pracowników w Belgii
to: ABVV (skrót franc.: FGTB), ACV (skrót franc.: CSC ) i ACLVB
(skrót franc.: CGSLB). Sektor transportu ma swoje związki zawo-

dowe: BTB, który jest częścią ABVV i Transcom, który jest częścią
ACV. W branży transportu i logistyki odsetek uzwiązkowionych
pracowników wynosi około 56 %.
Główne branżowe organizacje pracodawców w branży transportowej to: FEBETRA, TLV i UPTR. Wszystkie one są stowarzyszone
w międzysektorowych organizacjach pracodawców: FEBETRA
jest członkiem VBO, TLV jest członkiem UNIZO, zaś UPTR jest
członkiem UCM.

4.2.2 RAMY PRAWNE I ROLA UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY
Szczebel branżowy i międzybranżowy odgrywają zasadniczą rolę
w opracowywaniu przepisów prawa pracy, mających zastosowanie
do branży transportu drogowego. Na poziomie branży związki zawodowe negocjują układy zbiorowe pracy (Convention Collective
de Travail – CCT) w ramach różnych komisji wspólnych (Commissions Paritaires). W skład takich komisji wchodzą przedstawiciele
pracodawców i związków zawodowych tego samego sektora.

Układy zbiorowe pracy określają prawa i obowiązki pracodawców i
pracowników sektora. Na poziomie międzybranżowym związki zawodowe działają w Krajowej Radzie Rynku Pracy (Conseil National
du Travail), Centralnej Radzie Gospodarczej (Conseil Economique
Central) oraz w grupach partnerów społecznych. Co dwa lata negocjuje się porozumienie międzybranżowe, które ma zastosowanie
do wszystkich sektorów, a zatem do wszystkich pracowników.
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Interesy pracowników branży transportowej reprezentuje Komisja
Wspólna nr 140 ds. Drogowego Transportu Pasażerskiego i Towarowego. Komisja Wspólna nr 140 obejmuje podkomisje ds. przewozów
autobusowych i autokarowych (140.01), taksówkarzy (140.02),
usług w zakresie transportu drogowego i logistyki (140.03), obsługi
lotnisk (140.04) i usług przeprowadzkowych (140.05).
Pensje minimalne ustalane są przez prawnie wiążące układy zbiorowe pracy Komisji Wspólnej nr 140 i jej podkomisji. W związku z
tym istnieje szereg układów zbiorowych pracy określających różne stawki w zależności od podsektora. W branży usług transportu
drogowego i logistycznych (140.03) minimalne wynagrodzenie
określone jest w układzie zbiorowym pracy nt. warunków pracy i
wynagrodzeń pracowników transportu drogowego, pracujących
dla przedsiębiorstw usługowych w branży transportu drogowego
i logistyki. Minimalna stawka godzinowa różni się w zależności od
typu zadań wykonywanych przez pracowników.
Belgijski system ustalania wynagrodzeń można scharakteryzować
w oparciu o dwie kwestie. Po pierwsze jest on bardzo zinstytucjonalizowany, co oznacza, że łączy przepisy prawne z surowymi procedurami w zakresie podejmowania decyzji i obejmuje ustalanie
pensji niemal wszystkich pracowników. Po drugie charakteryzuje
się dowolnością, co oznacza, że pracodawcy i pracownicy mogą
zawierać dowolne układy zbiorowe pracy na każdym poziomie,
pod warunkiem że porozumienia niższego szczebla nie będą
pozbawiać pracowników przysługujących im na wyższym szczeblu
praw. Na przykład, żaden układ zbiorowy pracy na poziomie
przedsiębiorstwa nie może ustalać wynagrodzeń poniżej poziomu
przewidzianego w branżowym bądź krajowym układzie zbiorowym pracy. Ramy prawne tego systemu negocjowania układów
zbiorowych pracy obowiązują od 1968 r.
Od 1975 r. krajowe wynagrodzenie minimalne jest określane przez
Krajową Radę Pracy (flam.: Nationale Arbeidsraad; franc. Conseil

National du Travail), przez partnerów społecznych, czyli gremia
przedstawicielskie pracodawców i pracowników. Wszelkie porozumienie wypracowane przez Krajową Radę Pracy obowiązuje wszystkich pracowników i pracodawców, tak jak gdyby było aktem prawnym, a jego postanowienia mogą zostać zniesione jedynie przez
rozporządzenia administracyjne. Należy zauważyć, iż poza pensją
minimalną partnerzy społeczni na poziomie krajowym uzgadniają
maksymalny wzrost wynagrodzeń (tzw. „norma wynagrodzenia”),
który co do zasady nie jest wiążący, ale partnerzy stosują się do
niego ściśle w układach zawieranych na niższym poziomie.
Ze swobody negocjacji układów zbiorowych pracy korzystają
przede wszystkim wspólne komisje, negocjujące układy zbiorowe pracy na poziomie sektora. Ministerstwo Pracy powszechnie
wydłuża okres obowiązywania tych układów. Belgia jest państwem
członkowskim Unii Europejskiej, w którym układy zbiorowe pracy
są scentralizowane i koordynowane w bardzo wysokim stopniu.
Centralizacja jest powiązana z zasadą preferencyjności, która
opiera się na krajowej pensji minimalnej (którą ustala Krajowa Rada
Pracy) i powszechnej praktyce indeksacji płac na poziomie sektora,
z jednej strony i na podwyższaniu wynagrodzeń co dwa lata, z
drugiej strony. Pomimo wszystko to na poziomie sektorów powstaje
większość przepisów prawnych. Z uwagi na powyższe w Belgii niemal 100 % pracowników objętych jest układami zbiorowymi pracy.
Negocjowanie układów zbiorowych pracy na poziomie sektora
stanowi podwalinę belgijskiego systemu wynagrodzenia minimalnego, jednak Belgia różni się od krajów nordyckich czy Niemiec,
ponieważ krajowe, ustawowe wynagrodzenie minimalne odgrywa tu
również istotną rolę. Wysokość krajowego wynagrodzenia minimalnego (salaire minimum interprofessionnel) jest negocjowana przez
partnerów społecznych w Centralnej Radzie Gospodarczej (Conseil
central de l’economie) i Centralnej Radzie Pracy (Conseil national
du travail).
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4.2.3 NEGOCJACJE ZBIOROWE
Sektorowe układy zbiorowe pracy (CLA) negocjuje się w jednej
z ponad 100 sektorowych komisji wspólnych. Biorąc pod uwagę,
że są to komisje zajmujące się konkretną kategorią zawodową (w
większości przypadków pracownicy fizyczni należą do innej komisji niż pracownicy umysłowi), pracownicy w tym samym przedsiębiorstwie należą zazwyczaj do kilku komisji negocjacyjnych, w
związku z tym w tej samej firmie zastosowanie mogą mieć różne
normy minimalne. Pracownicy i stażyści sektora publicznego nie
są objęci minimalnym wynagrodzeniem ustawowym, odnoszą się
do nich specjalne układy zbiorowe pracy.
Należy zauważyć, że ze względu na decyzje podjęte ostatnio przez
rząd belgijski podział między pracownikami fizycznymi i umysłowymi przestanie istnieć, co z kolei bardzo wpłynie na negocjacje
sektorowych układów pracy i liczby wspólnych komisji parytetowych. Oczekuje się, że różnica między pracownikami fizycznymi a
umysłowymi przestanie mieć znaczenie w 2023 r.
Tak znacząca powszechność układów zbiorowych pracy w Belgii
(około 96 %) wynika z faktu, że wszystkie układy zbiorowe pracy
są rozciągane na wszystkich pracowników dekretem królewskim.
W Belgii mamy do czynienia z trzema rodzajami układów zbiorowych pracy.

»» Są to układy międzysektorowe, negocjowane na poziomie
krajowym przez Krajową Radę Pracy.

»» Układy sektorowe negocjowane w poszczególnych komisjach
wspólnych (Commissions Paritaires) pomiędzy dwoma
związkami zawodowymi a trzema organizacjami skupiającymi
pracodawców.

»» Układy negocjowane na poziomie przedsiębiorstw między
strukturami związkowymi w przedsiębiorstwie a pracodawcą.
W przypadku tych ostatnich należy zauważyć, iż mają one zastosowanie do wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa,

niezależnie od ich przynależności do związku zawodowego podpisującego układ zbiorowy pracy na poziomie przedsiębiorstwa.
Pod względem hierarchii układy zawarte na niższym poziomie
mogą jedynie poprawić (z perspektywy pracowników) to, co zostało wynegocjowane na wyższym poziomie; innymi słowy nie ma
możliwości odstępstw, poza sytuacjami, które zostały wyraźnie
wymienione w układzie zawartym na wyższym poziomie.
Poza tym możliwe jest również, że przedsiębiorstwo zawrze
indywidualne porozumienie z danym pracownikiem. Dzieje się tak
przede wszystkim w małych przedsiębiorstwach, gdzie nie ma
przedstawicieli związków zawodowych.
Negocjacje zbiorowe w sprawie płac odbywają się w Belgii co dwa
lata. Przy czym pensje są dostosowywane zazwyczaj co roku w
ramach automatycznego systemu indeksacji płac i centralnie
zdefiniowanej normy płacowej. Od 1989 r. W trakcie sporządzania dwuletniego sprawozdania Centralna Rada Gospodarcza
doradza w w sprawie maksymalnych wysokości uzgodnionych w
układach zbiorowych pracy podwyżek płac w Belgii. Zalecenia te
prowadzą do ustalenia tzw. normy płacowej, która ustala poziom
podwyżek płac w Belgii, by wygenerować wyższą produktywność
głównych partnerów negocjacyjnych. Na przestrzeni ostatnich
lat norma płacowa została zacieśniona. Choć pierwotnie norma
płacowa była niewiążącym ustaleniem partnerów społecznych
w nieformalnej komisji „Grupa Dziesięciu”, której zadaniem
było tworzenie zaleceń w negocjacjach branżowych, stała się
ona znacznie surowsza. Nowelizacja przepisów w marcu 2017 r.
sfinalizowała ten proces. W tej chwili – w teorii – normę płacową
można egzekwować na poziomie przedsiębiorstwa, co oznacza, że
całkowite wynagrodzenia nie mogą być podwyższone bardziej niż
norma płacowa. W konsekwencji pole manewru w negocjacjach
płacowych jest bardzo zawężone. Co więcej w 2018 r. belgijski
rząd zajął się systemem automatycznej indeksacji wynagrodzeń,
który obejmował sektorowe układy zbiorowe pracy, aby skompensować zwiększone koszty życia.

4.2.4 TREŚĆ UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY
Obowiązujący obecnie układ zbiorowy pracy dla sektora świadczonych stronom trzecim usług transportowych i logistycznych
(JSC 140.03) wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wynagrodzenia ustala się w formie stawki godzinowej brutto dla
pięciu kategorii pracowników drogowego transportu towarów
(członkowie załogi pojazdu) 17):

Układ ten przewiduje tygodniowy czas pracy o długości 38 lub 39
godzin oraz sześć odpłatnych dni kompensaty.

»» pracownicy obsługi pokładowej

W sektorze transportu drogowego (usługi transportowe i
logistyczne świadczone stronom trzecim, JSC 140.03) zarówno
struktura płacy minimalnej, jak i różnego rodzaju dodatki są
ustalane w całości w oparciu o powszechnie obowiązujący układ
zbiorowy pracy.

»» pracownicy na stażu (którym towarzyszy doświadczony
pracownik)

»» pracownicy w pojazdach z ładunkiem użytkowym poniżej 7t
oraz pracownicy świadczący usługi dostawcze o stażu pracy w
sektorze poniżej 6 miesięcy (kategoria A)

17) Układ obejmuje szóstą kategorię członków załogi pojazdu: kierowcy/usługi wynajmu samochodów z kierowcą (7 grup, zależnie od stażu pracy).
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»» pracownicy w pojazdach z ładunkiem użytkowym co najmniej
7t oraz pracownicy świadczący usługi dostawcze o stażu pracy
w sektorze powyżej 6 miesięcy (kategoria B)

»» pracownicy w pojazdach z ładunkiem użytkowym 15t lub
wyższym oraz pracownicy w samochodach przegubowych,
pracownicy w zatwierdzonych samochodach ADR (do przewozu towarów niebezpiecznych), pracownicy w samochodach
chłodniach oraz pracownicy przedsiębiorstw kurierskich.
W 2019 r. godzinowa stawka brutto wahała się w przedziale od
€ 11,0110 (kategoria 1) do € 12,1040 (kategoria 5). Poniższa ramka podsumowuje odnośne szczegóły składników wynagrodzenia
przewidzianych w układzie zbiorowym pracy.

Kwoty w 2019 r. (pojazdy powyżej 15 ton) zgodnie
z układem zbiorowym pracy dla pracowników
przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe
i logistyczne stronom trzecim
Czas pracy:
€12,1040 za 38 godz. tygodniowo
€11,7930 za 39 godz. tygodniowo

Dostępność:
€11,9830 za 38 godz. tygodniowo
€11,6750 za 39 godz. tygodniowo

Dodatek za godzinę zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem BHP:
€1,4460 za godzinną dostępność

Diety:
€38,1180/noc
€15,4505 za pierwszy okres dziennego odpoczynku, gdy
czas pełnienia obowiązków (przepracowane godziny +
godziny dostępności) wynosi mniej niż 8 godzin lub gdy
czas poza domem wynosi mniej niż 24 godziny i obejmuje
tylko jeden dzienny okres odpoczynku.

Stała dieta:
€10,3635 dziennie

Praca w nocy:
€1,2015 dla osób poniżej 50 roku życia
€1,5015 dla osób powyżej 50 roku życia

System indeksacji płac pozwala dostosować płace w oparciu
o oficjalne wskaźniki. Negocjacje płacowe w Komisji Wspólnej
odbywają się raz na dwa lata.

Układ zbiorowy pracy (z września 2011 r., nr 106,713) zobowiązuje
pracodawcę do wypłacania dodatku za staż pracy. Jest to dodatek, który pracodawca wypłaca do każdej godziny (czasu pracy i
dostępności) pracownikom, którzy pracują w przedsiębiorstwie
nieprzerwanie od co najmniej roku. Kwota zwiększa się stopniowo
zgodnie ze stażem pracy (3, 5, 8, 10, 15, 20 lat). Dodatek stażowy
wypłacany jest w 100 % przez pracodawcę za wszystkie przepracowane godziny, w tym czas oczekiwania i dostępności. Stawka
dodatku za godzinę waha się w przedziale od € 0,0545 (po roku w
przedsiębiorstwie) do € 0,3965 dla pracowników z dwudziestoletnim stażem pracy.
Układy zbiorowe pracy przewidują dodatki za pracę w nietypowych porach lub związane z (dodatkowym) czasem pracy, w
szczególności dodatek za pracę w nocy, za pracę w niedziele i
w święta państwowe, premię za czas dostępności (czyli 99 %
podstawowej stawki godzinowej dla danej kategorii), wynagrodzenie za nadgodziny (50 % stawki godzinowej, następnie 100 %
za pracę w niedzielę i święta państwowe) oraz premię za przekroczenie średniego czasu pracy (czyli za pracę powyżej 60 godzin w
tygodniu pracownik otrzymuje dodatek w wysokości 50 %).
Należy zauważyć, że układy zbiorowe pracy rozróżniają pewne
kategorie czasu pracy i jasno je definiują w sektorze transportu, a
mianowicie czas pracy, czas dostępności, czas obsługi, przerwy w
godzinach pracy, okresy odpoczynku, nadgodziny, czas pobytu w
stałym miejscu zamieszkania.
Układ zbiorowy pracy (z października 2016 r., nr 138,105) przewiduje premię na koniec roku (stanowiącą 5 % wynagrodzenia
brutto, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenia
społeczne), która jest wypłacana przez Fundusz Pracy w Sektorze Transportu i Logistyki. Aby otrzymać premię na koniec roku,
pracownik musi zarobić € 2 500 w co najmniej jednym przedsiębiorstwie w sektorze w ciągu okresu referencyjnego 12 miesięcy.
Szereg układów zbiorowych pracy w sektorze transportu
drogowego zobowiązuje pracodawców do pokrywania pewnych
kosztów, udostępniania konkretnych przedmiotów, narzędzi oraz
infrastruktury i/lub wypłacania odpowiednich rekompensat. W
odniesieniu do powyższego partnerzy społeczni uzgodnili, że
pracodawcy powinni ponosić koszty związane z kartą kierowcy do
cyfrowego urządzenia rejestrującego (tachograf) (układ zbiorowy
pracy z 18 kwietnia 2013 r., nr 114,996), szkoleniami ADR 18) (układ
zbiorowy pracy z 21 listopada 2013 r., nr 118,574) i badań przez
lekarza medycyny pracy (układ zbiorowy pracy z 18 kwietnia
2013 r., nr 114,998), w którym to przypadku pracodawcy mogą
skorzystać ze środków finansowych wpłacanych do sektorowego
funduszu społecznego (Fundusz Społeczny Sektora Transportu).
Pracodawcy, którzy sfinansowali uzyskanie prawa jazdy kategorii
C lub CE (układ zbiorowy pracy z 19 września 2013 r., nr 117,654)
mogą również skorzystać z powyższego funduszu.
Zryczałtowany dodatek pozostawania poza stałym miejscem
zamieszkania, tzw. dodatek GRLP został określony w układzie

18) Dla kierowców pojazdów przewożących substancje niebezpieczne.
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zbiorowym pracy z 26 listopada 2009 r. (nr 96,986). Dodatek ten
jest przeznaczony dla pracowników, którzy – z uwagi na charakter świadczonych usług – są zmuszeni odbyć swój dzienny i/lub
tygodniowy odpoczynek (określony w rozporządzeniu (WE) nr
561/2006) poza miejscem zamieszkania lub poza miejscem pracy, określonym w obowiązującym ich układzie zbiorowym pracy.
Dodatek GRLP (skrót z ang. „General Regulation on Labour Protection” [rozporządzenie ogólne o ochronie pracowników] (ARAB/
RGPT) ma kompensować koszty, które ponoszą pracownicy poza
siedzibą pracodawcy i które powinien pokrywać pracodawca (np.
dostęp do sanitariatów, napoje itd.). Dodatek GRLP wypłacany
jest za godzinę (godziny pracy i dostępności).
Poza przypadkami, w których pracodawca gwarantuje bezpłatny
transport zgodnie z układem zbiorowym pracy pracownicy mają
prawo do zwrotu kosztów podróży transportem publicznym
lub prywatnym (układ zbiorowy pracy z dnia 4 maja 2009 r., nr
95,499).
Starszy układ zbiorowy pracy (z dnia 13 lipca 1972 r., nr 1452)
przewiduje, że pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom ubrania robocze, jak również pokrywać koszty prania tych
ubrań. Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z tego obowiązku,
powinien wypłacać rekompensatę.
Fundusz Socjalny Transportu i Logistyki (SFTL) zarządza dość obszerną listą dodatków. 19) Obejmują one rekompensatę na wypadek
zwolnienia z uwagi na stałą utratę zaświadczenia medycznego o
zdolności do pracy (układ zbiorowy pracy z dnia 19 września 2013
r., nr 117,655), dodatek związany z odejściem z przedsiębiorstwa
(układ zbiorowy pracy z dnia 28 czerwca 2007 r., nr 84,266), do-

datek związany z wypadkiem śmiertelnym w pracy lub zgonem w
pracy (układ zbiorowy pracy z dnia 13 lutego 2014 r., nr 121,128),
rekompensatę za zniszczenie, zgubienie bądź kradzież rzeczy
osobistych (układ zbiorowy pracy z dnia 26 listopada 2009 r., nr
96,990), umowę wsparcia podczas podróży służbowych (układ
zbiorowy pracy z dnia 16 lutego 2012 r., nr 109,262), premię na
koniec roku (układ zbiorowy pracy z dnia 26 kwietnia 2004 r., nr
71,335), ubezpieczenie pobytu w szpitalu (układ zbiorowy pracy z
dnia 25 września 2009 r., nr 96,074), dodatkowe składki emerytalne (układ zbiorowy pracy z dnia 15 września 2011 r., nr 106,704,
ze zmianami) oraz dodatkowe zasiłki na wypadek niemożności
świadczenia pracy (nie związanej z zatrudnieniem) (układ zbiorowy pracy z dnia 15 września 2011 r., nr 106,710). Wypadałoby
zauważyć, że pierwsze dwa dodatki wypłaca sam pracodawca, a
następnie otrzymuje zwrot z funduszu.
Poza dodatkami socjalnymi Fundusz Socjalny Transportu i
Logistyki finansuje również szkolenia i podwyższanie kwalifikacji,
a mianowicie kursy prawa jazdy i konkretnych umiejętności. Sam
fundusz ma około 150 własnych ciężarówek i współpracuje w
zakresie szkolenia kierowców z trzema oficjalnymi publicznymi
agencjami kształcenia zawodowego (VDAB we Flandrii, Bruxelles
Formation w Brukseli oraz Le Forem w Walonii). Fundusz współpracuje również ze szkołami średnimi w całej Belgii. Szkoli się
około 1 000 kierowców rocznie. Fundusz jest finansowany ze
składek pracodawców (8 % wypłacanych pracownikom wynagrodzeń). Należy zauważyć, że SFTL jest jedyną organizacją zajmującą się pracownikami fizycznymi.
Roczne przychody wynoszą około € 145 mln (2017 r.), ale ponad
90 % wydaje się na premie roczne.

4.2.5	WYZWANIA STOJĄCE PRZED NEGOCJACJAMI UKŁADÓW
ZBIOROWYCH PRACY
Kluczowymi wyzwaniami, z którymi borykają się strony negocjujące układy zbiorowe pracy jest dumping społeczny i pogarszające się warunki pracy i warunki socjalne, co z kolei kładzie się
cieniem na działalność przedsiębiorstw, które działają w zgodzie
z wymogami prawnymi i układami zbiorowymi pracy w sektorze
transportu.

Na przykład związek zawodowy ACV-Transcom określił podstawowe zasady uczciwego i sprawiedliwego świadczenia usług w
drogowym transporcie towarów.

Zarówno BTB-ABVV, jak i ACV-Transcom aktywnie lobbują
przeciwko dumpingowi społecznemu, jak również nielegalnej
działalności gospodarczej (w szczególności przeciwko firmom
przykrywkom dużych belgijskich przedsiębiorstw transportowych
w Europie Środkowej i Wschodniej). Poza tym wskazano i podkreślono luki prawne i niedociągnięcia w europejskich przepisach
społecznych w drogowym transporcie towarów. Oba związki
zawodowe są aktywnie zaangażowane w kampanię ETF na rzecz
uczciwej mobilności.

»» wyrusza z Belgii, a samochód ciężarowy również stacjonuje w

Jeżeli dany kierowca,

»» pracuje w Belgii,
Belgii,

»» a przewożone przez niego towary są przede wszystkim załadowywane i rozładowywane w Belgii,

»» wraca do Belgii po zakończeniu zlecenia,
wówczas kierowca taki powinien być w pełni objęty przepisami
belgijskimi oraz belgijskimi układami zbiorowymi pracy.

19) Patrz strona internetowa funduszu: www.sftl.be (dostępna w językach flamandzkim, francuskim i niemieckim).
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RAMKA 5: DUMPING SPOŁECZNY: BELGIJSKA FEDERACJA
PRACOWNIKÓW TRANSPORTU WYGRYWA BATALIĘ W SĄDZIE. SĄD
PRACY PRZYZNAJE SIEDMIU BUŁGARSKIM KIEROWCOM TĘ
SAMĄ PRACĘ ZA TĘ SAMĄ PŁACĘ W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM RMT W LIMBURGII
W czerwcu 2015 r. BTB-ABVV wniósł skargę w imieniu
siedmiu bułgarskich kierowców przeciwko przedsiębiorstwu Rematra, RMT w Tessenderlo. Przez swoją bułgarską
spółkę zależną RMT zatrudniała tych kierowców w Belgii,
lecz nie wypłacała im belgijskiego wynagrodzenia, ani nie
oferowała belgijskich warunków pracy.
Zażądano wyrównania różnicy w wynagrodzeniach bułgarskich i belgijskich za odpowiednie okresy zatrudnienia w
RMT. Bułgarzy otrzymywali wynagrodzenie 414 bułgarskich
lew, czyli €211 miesięcznie. Zdaniem BFT firma Rematra
w Bułgarii była tworem, który miał pozwolić na niezapewnianie kierowcom belgijskiego wynagrodzenia i belgijskich
warunków zatrudnienia. Kierowcy nie prowadzili pojazdów
w Bułgarii i otrzymywali zamówienia z Tessenderlo.

W październiku 2018 r. po długiej i żmudnej rozprawie
Sąd Pracy w Hasselt przychylił się w pełni do wniosku
BTB-ABVV. Bułgarscy kierowcy mają prawo do wyrównania wynagrodzenia do poziomu obowiązującego w Belgii.
Całkowita kwota wynosi €236 000 plus odsetki i koszty.
Sąd orzekł, że RMT sprawowało kontrolę nad kierowcami
i w związku z tym było ich rzeczywistym pracodawcą. W
konsekwencji do takiego stosunku zatrudnienia zastosowanie ma prawo belgijskie.
Frank Moreels, przewodniczący BTB-ABVV, stwierdził:
„Bułgarscy kierowcy otrzymali to, do czego mieli prawo.
Leży to oczywiście również w interesie belgijskich kierowców, ponieważ eliminuje nieuczciwą konkurencję. Sąd
potwierdził tu zasadę „tego samego wynagrodzenia za tę
samą pracę.”

Źródło: Strona internetowa BTB-ABVV: https://www.btb-abvv.be/en/news/669-social-dumping-belgian-transport-federation-wins-court-battlelabour-court-awards-seven-bulgarian-drivers-equal-pay-for-equal-work-at-limburg-transport-company-rmt

Aby walczyć z dumpingiem społecznym, związek zawodowy
ACV-Transcom opublikował wielojęzyczne ulotki informacyjne, by
informować zagranicznych kierowców o przepisach społecznych
i podstawowych warunkach pracy kierowców w Belgii. Związek
zawodowy zorganizował również tygodniowe kampanie informacyjne, regularnie odwiedza parkingi, by rozmawiać z kierowcami
zagranicznymi, oraz ściśle współpracuje ze związkiem zawodowym BTB-ABVV, jak również z ETF i ITF.
ACV-Transcom i BTB-ABVV współpracują również ze związkami zawodowymi w całej Europie, w tym w Europie Środkowej i
Wschodniej. W październiku 2017 r. otwarto specjalne biuro w
Rumunii we współpracy ze pięcioma związkami zawodowymi pracowników transportu z Danii, Szwecji, Rumunii i Belgii, zrzeszonymi w ETF. Jest to międzynarodowe biuro dla rumuńskich kierowców samochodów ciężarowych zatrudnionych w Belgii, Szwecji i
Danii, z którym mogą się kontaktować, jeśli potrzebują pomocy,
gdyż nie są im oferowane wynagrodzenia i warunki pracy, do któ-

rych mają prawo. ACV-Transcom podpisał również porozumienie o
współpracy z polskim związkiem zawodowym Solidarność.
BTB-ABVV przeprowadził również własne dochodzenie w odniesieniu do firm przykrywek zakładanych przez belgijskie przedsiębiorstwa logistyczne i transportowe i opublikował sprawozdanie
z wyników, w ten sposób przyczyniając się do podniesienia
świadomości problemu. 20) Dotychczas opublikowano już cztery
sprawozdania w 2010 r., w 2012 r. i w 2017 r. Czwarte sprawozdanie zostanie opublikowane w 2019 r.
BTB-ABVV jest również bardzo aktywny w odniesieniu do dumpingu
społecznego, prowadząc kampanie na rzecz Uczciwego Transportu i
wspierając zagranicznych kierowców w różnych działaniach.
Poniższy przykład niedawnych działań jasno wskazuje, że BTB-ABVV wygrał sprawę w sądzie przeciwko belgijskiemu przedsiębiorstwu, by walczyć z nielegalnymi praktykami biznesowymi i
nadużyciami.

20) Dostępne pod adresem: https://www.btb-abvv.be/images/WegvervoerEnLogistiek/campagne/sociale_dumping/Engels/Zwartboek-2017-ENG-DIGITAAL.pdf
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4.3 CZECHY
„Godziny pracy w transporcie krajowym nie są problemem. Problemem są przewozy w transporcie
międzynarodowym. Kierowcy co do zasady pracują od niedzieli do piątku, wyjeżdżają w niedzielę
wieczorem i wracają w piątek popołudniu. Tak to działa w lepszych przedsiębiorstwach. Gorsze
przedsiębiorstwa wysyłają swoich kierowców za granicę na trzy tygodnie, a potem kierowca ma
2–3 dni wolnego. W przeszłości kierowcy tacy byli w drodze nawet przez sześć tygodni. Udało nam
się jednak ograniczyć ten okres do trzech tygodni.” [Przedstawiciel związków zawodowych, Czechy]

4.3.1 ZWIĄZKI ZAWODOWE I PARTNERZY SPOŁECZNI
Największym związkiem zawodowym reprezentującym kierowców
w Czechach jest Związek Zawodowy Pracowników Transportu
w Republice Czeskiej (Odborový svaz dopravy, OSD). Związek
reprezentuje kierowców zawodowych oraz pracowników linii lotniczych i lotnisk (z wyłączeniem pilotów), pracowników transportu
rzecznego, kierowców autobusów oraz pracowników transportu
publicznego. W sumie związek zrzesza ponad 8 000 członków.
OSD jest zrzeszony w organizacji ČMKOS, która jest największą
konfederacją związków zawodowych w Republice Czeskiej. Konfederacja zrzesza 30 organizacji związkowych podzielonych według
sektorów. ČMKOS jest następcą Czeskiej i Słowackiej Konfederacji
Związków Zawodowych, ČS KOS, która powstała w marcu 1990 r.
ČMKOS jest oficjalnie niezależna politycznie.

Jeżeli chodzi o obsługę związkową porady prawne pełnią bardzo
istotną rolę w OSD, poza tym związek zawodowy zajmuje się
poprawą warunków pracy. W pierwszej połowie 2018 r. związek
rozpatrzył 105 wniosków o pomoc prawną złożonych przez członków organizacji.
Wszystkie związki zawodowe w Czechach narzekają na spadek
uzwiązkowienia wśród pracowników.
Odsetek przynależności do związków w przedsiębiorstwach jest
bardzo niski. Istniejące organizacje zrzeszające pracodawców
niechętnie podchodzą do negocjacji układów zbiorowych pracy
i zawierania porozumień. Stowarzyszenia pracodawców często
uważają, że mają wyłączność i nie postrzegają się jako partnerów
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społecznych czy strony negocjacji układów zbiorowych pracy.
Jednak sektor transportu jest wyjątkiem i dialog społeczny ma tu
zaskakująco dobrą strukturę. Ze strony pracowników negocjuje
OSD, ze strony pracodawców jest to Stowarzyszenie Pracodawców i Przedsiębiorców Branży Transportowej (Svazem dopravy
CR, sekci silniční dopravy). Stowarzyszenie pracodawców należy
do Konfederacji Przemysłu Republiki Czeskiej (Svaz průmyslu a

dopravy České republiky) i jest największym z 25 przedsiębiorstw
przynależących do Konfederacji. Stowarzyszenie Pracodawców i
Przedsiębiorców w Branży Transportowej oficjalnie stwierdza, iż
reprezentuje 143 przewoźników, zatrudniających ponad 140 000
osób. Związki zawodowe twierdzą jednak, że rzeczywista liczba
członków jest znacznie niższa.

4.3.2 RAMY PRAWNE I ROLA UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY
Czeskie prawo pracy opiera się na kilku aktach prawnych. Kodeks
pracy „Zákoník práce” (ustawa nr 262/2006 Coll.) określa ogólne
warunki czeskiego prawa pracy. Między innymi zawiera postanowienia dotyczące następujących kwestii:

pracy (Zákon o inspekcji práce, nr 251/2005 Coll.) ustanawia
organy nadzoru stosunków pracy i warunków pracy oraz określa
obowiązki w zakresie inspekcji i sankcje w przypadku wystąpienia
naruszeń. 24)

»» stosunek pracy, umowa o pracę (§ 33–3 37) oraz zakończenie

Każdy pracownik w Republice Czeskiej ma zagwarantowane
wynagrodzenie minimalne (minimální mzda, patrz Kodeks pracy,
Rozdział Wynagrodzenia minimalne). Co roku rząd, po konsultacjach z pracodawcami i związkami zawodowymi, może podnieść
pensję minimalną. Na przełomie 2018 r. I 2019 r. pensja minimalna wzrosła o 9,6 % do CZK13 350 – czyli do € 513. Tak zwana
pensja gwarantowana (zaručená mzda) wyliczana jest w oparciu
o pensję minimalną (Kodeks pracy § 122) i ma zastosowanie do
wszystkich pracowników, którzy nie są objęci układem zbiorowym
pracy. Pracownicy otrzymują pensję gwarantowaną w zależności
od grupy zaszeregowania (8 grup), biorąc pod uwagę złożoność
zadań, odpowiedzialność i trudne warunki pracy. Z uwagi na
powyższą strukturę wynagrodzeń pensja w sektorze drogowych
przewozów towarów wynosi około € 650. Pensja minimalna
odgrywa zasadniczą rolę w wynagrodzeniach kierowców samochodów ciężarowych. Stanowi ona pensję podstawową kierowców
zawodowych, do której doliczane są premie i dodatki.

stosunku pracy (§ 48–§ 73a);

»» czas pracy i okresy odpoczynku (§ 78–§ 100);
»» ochrona BHP (§ 101–§ 108);
»» przepisy dotyczące wynagrodzeń (§ 109–§ 150);
»» przepisy dotyczące urlopów (§ 211–§ 223);
»» ochrona BHP (§ 101–§ 108)
»» procedura informowania pracowników i konsultowania się z
nimi, kompetencje związków zawodowych, rady zakładowe i
inspektor ds. BHP (§ 276–§ 299). 21)
Innym ważnym aktem prawnym jest ustawa ws. negocjacji
układów zbiorowych pracy (Zákon o kolektívnom vyjednávaní, nr.
2/1991 Coll.), która reguluje negocjacje układów zbiorowych pracy między związkami zawodowymi a pracodawcami, jak również
sposoby postępowania na wypadek sporu na gruncie układu zbiorowego pracy lub strajku. 22) Czeskie prawo przewiduje możliwość
zawierania powszechnie wiążących układów zbiorowych pracy.
Wniosek w sprawie rozciągnięcia branżowych układów zbiorowych
pracy na innych pracodawców w tej samej branży, nawet jeżeli nie
są oni członkami organizacji pracodawców, która podpisała układ,
musi zostać wspólnie złożony przez największy związek zawodowy i największą organizację pracodawców w danej branży.
W odniesieniu do BHP bardzo istotnym aktem prawnym jest Ustawa w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nr 309/2006), która uzupełnia
postanowienia Kodeksu pracy. 23) Poza tym Ustawa o inspekcji

Jeżeli chodzi o dodatki dla pracowników, czeskie prawo pracy
wprowadza rozróżnienie między pracownikami i pracownikami o
wyższych kwalifikacjach. Pracownicy w tej drugiej grupie często
otrzymują wyższe dodatki. Kierowcy zawodowi należą jednak
do tej pierwszej kategorii. Poniższa lista zawiera zestawienie
dodatków do standardowej stawki godzinowej w wartościach
procentowych:

»» dodatek za pracę w soboty i w niedziele: +10 % (§ 118)
»» dodatek za nadgodziny: +25 % (§ 114)
»» dodatek za pracę w nocy: +10 % (§ 116)
»» dodatek za pracę w trudnym otoczeniu (ztížené pracovní
prostředí): +10 % (§ 117)

21) Kodeks pracy (pełne tłumaczenie na język angielski) nr 262/2006 Coll., ze zmianami „Zákoník práce” https://www.mpsv.cz/files/clanky/3221/
Labour_Code_2012.pdf
22) Zákon č. 2/1991 Sb.Zákon o kolektivním vyjednávání; ttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-2
23) Zákon č. 309/2006 Sb.Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci) https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309
24) Zákon č. 251/2005 Sb.Zákon o inspekcji prácehttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-251
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W Czechach całkowita kwota składek na ubezpieczenie społeczne
wynosi 31,5 %, z czego pracodawca pokrywa 25 %, zaś pracownik
6,5 %. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 13,5 %, z
czego 9 % płaci pracodawca, zaś 4,5 % pracownik.
Pracodawcy co do zasady ponoszą wszelkie koszty szkoleń i
poszerzania kwalifikacji pracowników. Ponoszą też koszty badań

lekarskich i obowiązkowych szkoleń, które musi odbyć każdy
kierowca, zgodnie z przepisami UE. Poza prawem jazdy uprawniającym do prowadzenia samochodu ciężarowego zawodowy
kierowca w Czechach musi mieć co najmniej 21 lat, mieć ważne
badania lekarskie i nie mieć zakazu prowadzenia pojazdu
(Turek/Franc, rok nieznany).

4.3.3 NEGOCJACJE ZBIOROWE
Negocjacje układów zbiorowych pracy mogą w Czechach odbywać się na poziomie branży, a wynegocjowane w ten sposób
układy określa się nazwą „układów zbiorowych pracy wyższego
stopnia” (kolektivní smlouva vyššího stupně, KSVS). W drogowym transporcie towarów podpisano taki zbiorowy układ pracy.
Układ zbiorowy pracy wyższego stopnia w sektorze transportu
obowiązuje od czerwca 2016 r. do grudnia 2020 r. Został on
wynegocjowany przez OSD i Stowarzyszenie Pracodawców dla
Branży Transportowej (Svazem dopravy CR, sekci silniční dopravy). Po negocjacjach obaj partnerzy społeczni złożyli wniosek
do Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, by podpisany przez
nich układ zbiorowy pracy miał zastosowanie do wszystkich
pracowników. W konsekwencji uznano ten układ zbiorowy pracy
za powszechnie wiążący z dniem 1 września 2017 r. Ma on zatem
zastosowanie do znacznie większej liczby przedsiębiorstw niż liczba członków stowarzyszenia pracodawców. Przy czym przedsiębiorstwa te muszą spełniać pewne wymagania, by można je było
objąć powszechnym układem zbiorowym pracy. Oznacza to, że:

»» główną działalnością pracodawcy jest przewóz towarów
(CZ-NACE 49.39, 49.41 i 52.29);

»» pracodawca zatrudnia pewną grupę zawodową (np. zawodowych kierowców);

»» pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób.
OSD oszacował, że powyższy układ zbiorowy pracy stosuje się
do 1 100 przedsiębiorstw transportowych na terenie Republiki
Czeskiej i do około 80 000–100 000 ze 121 100 pracowników
sektora. Wiele przedsiębiorstw transportowych w Czechach to
firmy bardzo małe, zatrudniające zaledwie kilka osób.
Zdaniem OSD nie prowadzi się negocjacji na poziomie przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego, nie ma też układów
zbiorowych pracy.

4.3.4 TREŚĆ UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY
Treść powszechnie obowiązującego układu zbiorowego pracy
obejmuje przede wszystkim oświadczenie w sprawie swobody
zrzeszania się i negocjowania układów zbiorowych pracy. Poza
tym układ zbiorowy pracy zawiera przepisy dotyczące umów o
pracę (forma zatrudnienia), zwolnień, czasu pracy i przerw oraz
BHP w miejscu pracy (np. W odniesieniu do unikania wypadków).
Układ odnosi się również do prawa związków zawodowych do
monitorowania bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach sektora
logistycznego. Powyższe przepisy opierają się na omówionym
powyżej Kodeksie pracy. Powszechnie obowiązujący układ
zbiorowy pracy przewiduje również, że kierowcy muszą otrzymywać co najmniej wynagrodzenie minimalne (zgodnie ze swoją
kategorią zaszeregowania). Co więcej uzgodniono, że jeżeli pensja
minimalna wzrośnie, pracodawca musi odpowiednio dostosować
wynagrodzenie kierowcy. Nie zawsze tak było przed zawarciem
układu zbiorowego pracy, choć wypłata wynagrodzenia minimalnego przysługuje pracownikowi z mocy prawa.
Ponadto układ zbiorowy pracy przewiduje również dodatki za
pracę w weekendy, w nocy i w nadgodzinach. Dodatki za pracę

w nadgodzinach, pracę w nocy i pracę w trudnych warunkach są
zgodne z Kodeksem pracy, zaś dodatek za pracę w soboty i w niedziele jest wyższy (+30 % pensji minimalnej zamiast ustawowego
+10 % ustalonego w § 118 Kodeksu pracy).
W oparciu o Kodeks pracy układ zbiorowy pracy stwierdza, że
w przypadku gotowości do pracy (pracovní pohotovost) pracownik ma prawo do wynagrodzenia za gotowość w wysokości
co najmniej 10 % swoich średnich zarobków. Co więcej układ
zbiorowy pracy stwierdza, że jeżeli czas dostępności jest dłuższy
niż tygodniowy czas pracy, należy go wynagradzać jak pracę w
nadgodzinach.
OSD uważa podpisany układ zbiorowy pracy za ogromny sukces.
Wyliczono, że pracownicy objęci tym układem zbiorowym pracy
zarabiają ok. € 2 000 rocznie więcej niż pracownicy w przedsiębiorstwach, które nie są objęte tym układem zbiorowym pracy.
Pracodawcy wypłacają jeszcze dwa inne składniki wynagrodzenia,
które nie zostały ujęte w postanowieniach układu zbiorowego pracy. Pierwszy z nich to dieta za pracę w transporcie międzynarodo-
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wym, drugi to premia za wyniki w pracy. Paragrafy § 166 do § 172
Kodeksu pracy zajmują się rodzajami wydatków na podróż służbową i ich zwrotem. Przepisy te podają w zasadzie tylko wysokość
diet na pokrycie kosztów posiłków. W związku z tym pracodawcy
zaczęli dobrowolnie wypłacać ujednolicone diety. Wynoszą one
€ 45 dziennie. Wcześniej obowiązywała dieta w wysokości € 32,
jednak kwotę tę podwyższono kilka lat temu w obliczu niedoboru
kierowców. Pomimo to OSD stwierdza, że dodatek na wydatki jest
wciąż zbyt niski, by kierowcy mogli zatrzymać się w hotelu lub
zjeść w restauracji w innym kraju europejskim. Drugim dobrowolnym dodatkiem wypłacanym przez pracodawców jest dodatek za
wyniki w pracy (czyli liczbę przejechanych kilometrów). Premia

za wyniki w pracy może wynosić około € 20 za przeciętny dzień
roboczy. Nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od diet i od premii za wyniki w pracy ani ich
opodatkowywania.
Poważnym problemem dla kierowców zawodowych w przeszłości
był czas spędzany na oczekiwaniu np. na rozpoczęcie nowego
kursu. Czas ten nie był uważany za czas pracy. Naciski polityczne
ze strony OSD doprowadziły do zmian w tym zakresie. Przerwy w
pracy na okres krótszy niż 16 minut uważa się teraz za czas pracy.
Dłuższe przerwy są wynagradzane tak jak w przeszłości, a stawka
za każdą godzinę oczekiwania wynosi CZK107.

4.3.5	WYZWANIA STOJĄCE PRZED NEGOCJACJAMI UKŁADÓW
ZBIOROWYCH PRACY
Podsumowując, kierowcy w Czechach mają zagwarantowaną
płacę minimalną, otrzymują dodatek za pracę w nocy, w nadgodzinach i w weekendy, a dodatkowo diety dzienne na pokrycie
kosztów w podróży (czyli gdy prowadzą samochód ciężarowy poza
granicami Czech), jak również dodatek za przejechane kilometry.
Przedstawiciel ODS podał następujący przykład tego, z jakich
składników składa się przykładowo przeciętna pensja kierowcy
zawodowego z Czech w transporcie międzynarodowym:

»» wynagrodzenie minimalne wynikające z obowiązujących przepisów: € 650 miesięcznie

»» dodatki za pracę w soboty i niedziele, pracę w nocy i w nadgodzinach: € 150 miesięcznie

»» dieta dzienna i dodatek za wyniki w pracy: € 63
Podsumowując, przeciętny kierowca samochodu ciężarowego
w Czechach zarabia około € 1 500–€ 2 000 miesięcznie. Na
pierwszy rzut oka wynagrodzenie to wygląda nieźle na Czechy,
jednak bliższa analiza wykazuje konkretne problemy. Składki

na ubezpieczenie kierowców zawodowych są odprowadzane
jedynie od pensji minimalnej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne, a co za tym idzie pobierane później zasiłki
i emerytury, nie wynikają z całkowitego wynagrodzenia, a są
wyliczane jedynie na podstawie wynagrodzenia minimalnego. To
samo ma zastosowanie do dodatku urlopowego. Inne składniki
wynagrodzenia, które stanowią dużą część płacy rzeczywistej, nie
są tu również uwzględniane. W konsekwencji kierowcy zawodowi
znajdują się w Czechach w jednej z niższych grup pod względem
uposażenia.
Wiąże się z tym główne żądanie OSD, by podnieść wynagrodzenia. W ostatnich negocjacjach w sprawie pensji minimalnej
przedstawiciele związków żądali podwyżki o 12 %. Poza tym OSD
nie zgadza się z wyłączeniem transportu drogowego towarów z
dyrektywy o delegowaniu pracowników, jak również sprzeciwia się
długoterminowemu oddelegowaniu. Jednakże czeski rząd nadal
nie chce, by dyrektywa o delegowaniu pracowników obejmowała
czeskich kierowców zawodowych, ponieważ uważa takie wyłączenie za przewagę konkurencyjną dla Czech.
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4.4 DANIA
„Ze względu na wysoki odsetek przynależności do związków zawodowych oraz układy zbiorowe
pracy mogliśmy wywierać naciski na duże przedsiębiorstwa transportowe, by przekazały nam
informacje dotyczące podwykonawców. Jest to możliwe, gdyż w Danii można protestować, aby
zmusić pracodawcę do przyjęcia układu zbiorowego pracy. Pozwala nam to również kontaktować
się z kierowcami u podwykonawców i organizować ich w związki zawodowe.”
[Przedstawiciel związków zawodowych, Dania]

4.4.1 ZWIĄZKI ZAWODOWE I PARTNERZY SPOŁECZNI
Związek zawodowy 3F (Zjednoczona Federacja Duńskich Pracowników) jest głównym związkiem zrzeszającym pracowników
transportu i logistyki. Do 3F należą również pracownicy branży
hotelowej i gastronomicznej, branży „zielonej” (rolnictwo, ogrodnictwo) oraz przemysł. Związek 3F jest członkiem LO Denmark
(Duńskiej Konfederacji Związków Zawodowych). 3F jest najsilniejszym związkiem zawodowym w Danii pod względem zarówno
liczby członków, jak i liczby zawartych układów zbiorowych pracy.
3F ma 64 biura lokalne, a zatem jest również najbardziej zdecentralizowanym związkiem zawodowym w Danii. Oferuje on swoim
członkom różne usługi, takie jak:

»» sprawdzanie płac i umów o pracę, by upewnić się, że członkowie otrzymują przysługujące im wynagrodzenie;

»» świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w obszarze warunków pracy, a w razie konieczności reprezentowanie członków
przed sądem pracy;

»» wspieranie obcokrajowców pracujących w Danii, np. W drodze
tłumaczenia spotkań z pracodawcą;

»» oferowanie szerokiego wachlarza prywatnych ubezpieczeń ze
zniżką, co pozwala płacić mniejsze składki.
Do 3F przynależą pracownicy wszystkich gałęzi transportu, w tym
taksówkarze oraz kurierzy rowerowi. Do 3F należy około 60–65 %
pracowników drogowego transportu towarów, gdzie stan zatrudnienia wynosi 30 000 kierowców.
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Największe organizacje zrzeszające pracodawców w branży transportu i logistyki to DI Transport i DTL.
DTL, Duńskie Stowarzyszenie Branży Transportu i Logistyki
(Dansk Transport og Logistik) jest organizacją skupiającą duńskie
przedsiębiorstwa w branży transportu drogowego i miejskiego.
DTL reprezentuje pracodawców w transporcie drogowym i miejskim w kwestiach politycznych na poziomie lokalnym, krajowym
i Unii Europejskiej. DTL zrzesza 2 300 przedsiębiorstw w branży
transportu miejskiego, logistyki i transportu drogowego. DTL
jest członkiem głównej organizacji ponadbranżowej zrzeszającej
pracodawców pod nazwą Konfederacji Duńskich Pracodawców,
DA. DTL jest również członkiem Duńskiej Izby Handlowej (Dansk
Erhverv).
Poza DTL istnieje również Sekcja Transportowa w organizacji
pracodawców przemysłowych o nazwie Konfederacja Duńskiego
Przemysłu (DI), DI Transport (Duńska Federacja Transportu). DI
Transport zrzesza 3 000 członków, którzy prowadzą różnorodną
działalność transportową: logistyka, dystrybucja oraz wszelkie
rodzaje drogowego i lotniczego przewozu towarów; autobusowy i
autokarowy transport publiczny; obsługa portów; usługodawcy i

konsultanci związani z transportem, infrastrukturą transportową i
lotnictwem. DI Transport ściśle współpracuje z ATL, Stowarzyszeniem Pracodawców w Branży Przewozów, Transportu i Logistyki,
które jest główną organizacją zawodową sektora transportu i logistyki. ATL jest także głównym partnerem 3F w zakresie szkolenia
pracowników branży transportowej (patrz kolejny rozdział).
Poza 3F są również dwa tzw. „żółte związki zawodowe”, czyli fasadowe związki zawodowe, do których przynależą pracownicy branży transportu i logistyki. Żółte związki zawodowe nie są zrzeszone
w LO lub innych dużych konfederacjach związków zawodowych i
organizują pracowników przedsiębiorstw, które nie są członkami
Duńskiej Federacji Pracodawców, DA. Cechą charakterystyczną
żółtych związków zawodowych jest to, że składka dla członków
jest znacznie niższa niż w tradycyjnych związkach zawodowych i
dlatego związki te zyskują na atrakcyjności. Jednak żółte związki
zawodowe nie są częścią tradycyjnego systemu negocjowania
układów zbiorowych pracy w Danii, zaś układy przez nie wynegocjowane przewidują niższe pensje i gorsze warunki pracy w porównaniu do układów podpisanych w ramach LO, FTF (pracownicy
sektora publicznego) i Akademikerne (skupiającego pracowników
akademickich, w tym studentów).

4.4.2 RAMY PRAWNE I ROLA UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY
Związki zawodowe w Danii zrzeszone w Duńskiej Konfederacji
Związków Zawodowych (LO) oraz organizacje pracodawców
zrzeszone w Konfederacji Duńskich Pracodawców (DA) odgrywają inną, znacznie aktywniejszą rolę niż tego typu organizacje
w większości krajów europejskich, w odniesieniu do pensji i
warunków pracy, jak również szkoleń i ubezpieczenia społecznego. Taki sposób prowadzenia negocjacji nazywa się powszechnie

w Danii „duńskim modelem rynku pracy” lub po prostu „duńskim
modelem”.
Jak ilustruje wykres układy zbiorowe pracy wynegocjowane
między LO a DA odgrywają zasadniczą rolę w duńskim modelu
ryku pracy i w warunkach pracy w Danii. Akty prawne (ustawa
o urlopach, ustawa o warunkach pracy – BHP oraz ustawa w
sprawie funduszu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia) określają

Parlament/Government
Court

Legislation
»»
»»
»»
»»

»» Law Cases

LO
»»
»»
»»
»»
Źródło: Związek zawodowy 3F.

Holidays Act
Health and Safety/Work Environment Act
Unenployment Insurance Act (A-Kassen)
Tranfer of Undertakings

DA

General Agreement (Hovedaftalen)
Cooperation Agreement (Samarbejdsaftalen)
System of relations between trade unions and employers (Fagretslige System)
Agreements (Overenskomster): »» Branch- and industry level agreements
»» Accession agreements
»» Company level agreements

Wykres 6: Duński model regulacji rynku pracy
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jedynie pewne minimalne normy. Duński model rynku pracy regulują orzeczenia sądów oraz układy zbiorowe pracy, a mianowicie
powszechnie obowiązujący układ zbiorowy pracy zawarty między
LO i DA (opisany szczegółowo poniżej).

oddzielnie, nie ma też systemu ustalania jednej krajowej pensji
minimalnej. Poziom wynagrodzenia minimalnego jest negocjowany przez związki zawodowe i organizacje pracodawców oddzielnie
dla każdego sektora.

A zatem nie tylko płace, lecz również podstawowe elementy
duńskiego systemu negocjacji układów zbiorowych pracy i
stosunków zatrudnienia, jak również warunki pracy i zatrudnienia
są zasadniczo określane w układach zbiorowych pracy negocjowanych przez związki zawodowe i organizacje pracodawców.
Oznacza to, że państwo nie odgrywa aktywnej roli w określaniu
warunków socjalnych i warunków pracy w Danii. Dlatego, inaczej
niż w wielu państwach członkowskich UE, nie ma ustawowej
pensji minimalnej określonej w przepisach prawa. Płace i warunki
pracy, w tym minimalne normy są definiowane w każdym sektorze

Cechą wyróżniającą duński system ubezpieczeń społecznych jest
to, że nie ma obowiązkowego systemu ubezpieczenia na wypadek
bezrobocia. Pracownicy muszą rejestrować się w funduszu dla
bezrobotnych (a-kasse), najczęściej zarządzanym przez związki
zawodowe; w przypadku 3F jest to fundusz ubezpieczeniowy 3FA.
Członkowie 3FA pracujący w pełnym wymiarze opłacają miesięczną składkę w wysokości DKK507 (ok. € 68 25)). Należy zauważyć,
że w Danii pracownicy mają prawo do odliczania składek członkowskich w związkach zawodowych i funduszu na rzecz bezrobotnych od podatku.

4.4.3 NEGOCJACJE ZBIOROWE
Negocjacje układów zbiorowych pracy w Danii opierają się na jasno
określonych strukturach. Na najwyższym poziomie mamy zawarty
przez LO i DA ramowy układ zbiorowy pracy ustanawiający zasady,
które w wielu krajach byłyby regulowane aktami prawnymi.
Najważniejszym porozumieniem na rynku pracy w Danii jest
porozumienie podstawowe (hovedaftalen), które daje prawo do
niezgadzania się z pracodawcą, by organizować pracowników,
którzy nie są objęci porozumieniem podstawowym i by rozstrzygać spory przed sądem pracy. Porozumienie podstawowe zostało
podpisane w 1899 r. I było wielokrotnie nowelizowane, ostatni raz
w 1973 r. Negocjacje w jego zakresie są prowadzone przez LO i DA.
Porozumienia, które regulują duńskie układy zbiorowe pracy są
negocjowane przez organizacje członkowskie LO i organizacje
pracodawców, zrzeszone w DA. Układy zbiorowe pracy odnoszą
się, między innymi do płac, przy czym płace te są negocjowane na
dwa różne sposoby. Po pierwsze, wynagrodzenie minimalne, które
w głównej mierze ustala się na poziomie branży w oparciu o porozumienie o wynagrodzeniu minimalnym. Pozostałe negocjacje
płacowe odbywają się między pracownikami a kierownictwem na
poziomie przedsiębiorstwa. Standardowa pensja, wypłacana mię-

dzy innymi pracownikom magazynów i branży transportowej, jest
ustalana w porozumieniu o stawkach godzinowych i w związku z
tym nie jest w zasadzie przedmiotem negocjacji lokalnych.
Ogólnie układy zbiorowe pracy są w Danii bardzo powszechne.
Szacuje się, że około 70 % osób zatrudnionych w sektorze prywatnym i 100 % osób zatrudnionych w sektorze publicznym jest
objętych układami zbiorowymi pracy.
Jak już zauważono, negocjacje w Danii dotyczą szeregu kwestii,
którymi w innych krajach zajmuje się ustawodawca. Od późnych
lat osiemdziesiątych negocjacje układów zbiorowych pracy na
poziomie branży obejmowały takie kwestie, jak emerytury, zwiększona elastyczność czasu pracy – stanowiąca podstawę zawierania porozumień lokalnych – oraz wspólne fundusze na urlopy
macierzyńskie i szkolenia.
W Danii obowiązuje również dość sztywny kalendarz negocjacji
układów zbiorowych pracy. Proces rozpoczyna się od negocjacji
dla całego sektora wytwórczego prowadzonych przez CO-industri
i stowarzyszenie pracodawców DI, następnie prowadzone są negocjacje np. dla branży logistycznej i kierowców. Układy zbiorowe
pracy obowiązują przez kilka lat, zazwyczaj 2 lub 3.

4.4.4 TREŚĆ UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY
W sektorze transportu obowiązuje 39 różnych układów zbiorowych pracy, które regulują płace i warunki pracy w różnych
gałęziach transportu i handlu. Układy zbiorowe pracy gwarantują
godne warunki pracy oraz pewne prawa, takie jak prawo do

emerytury, płatnego urlopu, płatnych 5 dni urlopu specjalnego,
płatnych świąt państwowych, zasiłku chorobowego itd.
Jeżeli układ zbiorowy pracy w sektorze transportu został podpisany przez LO i DA, to obejmuje on wszystkich pracowników sektora.

25) Poza tym członkowie płacą składkę członkowską w wysokości ok. DKK460 (€ 61).
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Wynagrodzenie podstawowe

Wynagrodzenie podstawowe plus
dodatek za staż pracy (DKK 8,15/€ 1,25)
i za kwalifikacje zawodowe (DKK 4/€ 0,54)

Stawka godzinowa

DKK 144,40
€ 19,35

DKK 156,55
€ 20,99

Wynagrodzenie tygodniowe

DKK 5 342,80
€ 716,20

DKK 5792,35
€ 776,56

Wynagrodzenie miesięczne

DKK 23 151
€ 3 103,43

DKK 25 099
€ 3 365

Źródło: Związek zawodowy 3F

Tabela 7: Poziom wynagrodzenia podstawowego i dodatkowe składniki wynagrodzenia w duńskim drogowym transporcie towarów

Układ zbiorowy pracy w sektorze drogowego transportu towarów
obejmuje następujące kluczowe elementy.

»» Regularny dzienny czas pracy – 7,4 godz., w godzinach
6.00–18.00.

»» Jeżeli pracownik pracuje poza regularnymi godzinami pracy
lub w nadgodzinach, przysługuje mu dodatek (€ 26,57 za
pierwsze trzy nadgodziny i € 34,00 za każdą kolejną godzinę).

»» Pracownicy objęci układem zbiorowym pracy mają prawo do
zasiłku chorobowego w wysokości pełnego uposażenia przez
maksymalnie 49 dni.

»» Pracownicy mają prawo do 25 dni płatnego urlopu rocznie,
zgodnie z postanowieniami duńskiej ustawy w sprawie urlopów. Dodatkowo układ zbiorowy pracy uprawnia pracowników
do pięciu dodatkowych płatnych dni wolnych.

»» Pracownicy przedsiębiorstw sektora transportowego, które są
objęte układem zbiorowym pracy, mają prawo do korzystania
z branżowego systemu emerytalnego, który jest finansowany
ze składek pracodawcy (8 % kwoty wynagrodzeń brutto)
i indywidualnych pracowników (4 %) przekazywanych do
funduszu PensionDanmark. A zatem łącznie 12 % wpłaca się
do PensionDanmark.

»» Układ zbiorowy pracy przewiduje również wsparcie dla
pracowników z dziećmi: pracownicy na urlopach rodzicielskim
otrzymują niemal to samo wynagrodzenie; pracownik ma
prawo wziąć urlop w związku z chorobą dziecka, jego pobytem
w szpitalu lub koniecznością zapewnienia opieki w domu.

»» Układ zbiorowy pracy obejmuje również postanowienia dotyczące uczenia się przez całe życie: pracownicy mają prawo do
14 dni urlopu na rozwój indywidualnych umiejętności. Treść
szkoleń nie jest ograniczona i pracownik może wybrać kurs na
zasadach dowolności.

W odniesieniu do wynagrodzeń układ zbiorowy pracy przewiduje
następujące wynagrodzenie podstawowe, dodatek za staż pracy
oraz dodatki za kwalifikacje zawodowe.
Należy zauważyć, że omówiony powyżej poziom uposażenia to
pensja podstawowa lub minimalna (duń. „minimallon”), wynegocjowana w krajowym układzie zbiorowym pracy. W większych
przedsiębiorstwach w szczególności prowadzi się również negocjacje płacowe na poziomie przedsiębiorstwa, które prowadzą
do ustalenia wysokości wynagrodzeń w przedsiębiorstwie („normallon”).
Jeżeli pracodawca, niezależnie od przynależności do organizacji
pracodawców, nie wypłaca przynajmniej „minmallon”, związki
zawodowe mają prawo do strajków lub podjęcia działań prawnych.
Jak wcześniej zauważono, układ zbiorowy pracy w sektorze
transportu obowiązuje wszystkich pracodawców, którzy podpisali
ten układ, i ich pracowników. W przeciwieństwie do innych krajów
duńskie związki zawodowe mają również możliwość strajkowania
przeciwko przedsiębiorstwom, które nie przyjmują układów zbiorowych pracy. Sytuacje takie miały miejsce w przeszłości i zostały
uwieńczone sukcesem. Związek zawodowy 3F ogłosił, że pozostaje w sporze prawnym z pewnym przedsiębiorstwem/ zamiar
zablokowania jego działalności. Działania te poparły solidarnie
inne związki zawodowe.
Jeden z przedstawicieli związku zawodowego 3F stwierdził
podczas warsztatów w Flensburgu (Niemcy), realizowanych w
ramach projektu ETF/ver.di, że rzeczywiste uposażenie kierowców
samochodów ciężarowych w Danii będzie zazwyczaj wyższe od
wynagrodzenia podstawowego. Nie wynika to jedynie ze stażu
pracy i dodatków za kwalifikacje, ale również d dodatków za pracę
w nadgodzinach, w nocy i podczas weekendów. A zatem zdarza
się dość często, że duński kierowca samochodu ciężarowego
zarabia nawet € 5 000 miesięcznie. 3F analizował również wynagrodzenia i przygotowywał porównania na podstawie średniego
czasu pracy i czasu prowadzenia pojazdu zagranicznych kierowców z Europy Środkowej i Wschodniej. Na podstawie tych analiz
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stwierdzono, że wynagrodzenie kierowcy wynosi co najmniej
€ 6 000 miesięcznie.
3F i organizacja pracodawców w branży transportowej wspólnie
ustanowili wspólny fundusz dla duńskiego sektora transportowego pod nazwą „Fundusz Umiejętności w Sektorze Transpor-

tu” – TSU (Transportens Udviklingsfond). Celem funduszu jest
wspieranie, finansowanie i tworzenie nowych szkoleń i kursów
dla pracowników branży transportowej w Danii. 26) Fundusz jest
finansowany przez pracodawcę (rocznie 820 DKK na każdego
pracownika), a jego udziałowcami są organizacja pracodawców
branży transportu i logistyki (ATL) i 3F.

4.4.5	WYZWANIA STOJĄCE PRZED NEGOCJACJAMI UKŁADÓW
ZBIOROWYCH PRACY
Zdaniem 3F kluczowe wyzwania wiążą się z tendencjami i sposobem prowadzenia działalności w branży drogowego transportu
towarów, które negatywnie wpływają na liczbę pracowników
objętych układami zbiorowymi pracy i na postępowanie na rynku
pracy. Na rynku obserwuje się przede wszystkim następujące
niepożądane sposoby postępowania:

»» wzrost liczby kierowców z zagranicy na fałszywym samozatrudnieniu;

»» duńskie firmy spedycyjne i logistyczne rejestrują firmy
przykrywki w krajach Europy Wschodniej; firmy te następnie
zatrudniają kierowców do świadczenia usług kabotażowych w
Danii za bardzo niskie wynagrodzenia i w niedopuszczalnych
warunkach pracy;

»» brak monitorowania wdrażania obowiązujących zasad w
odniesieniu do warunków socjalnych i warunków pracy z uwagi
na niedobór wykwalifikowanych pracowników o odpowiednich
umiejętnościach;

»» „żółte” związki zawodowe, które podkopują układy zbiorowe
pracy zawarte przez 3F i DI Transport.

Tendencje takie nie tylko osłabiają normy branżowe w zakresie
warunków pracy i płacy, lecz również negatywnie wpływają na
konkurencyjność tych przedsiębiorstw, które stosują zasady ustalone w ramach aktów prawnych i układach zbiorowych pracy.
Dlatego też 3F podjął szereg działań i kampanii, jak również
był zaangażowany w inicjatywy podejmowane z organizacjami
pracodawców, by uwypuklić problematyczne warunki pracy i
działania biznesowe na duńskim rynku transportowym. W 2015 r.
na przykład grupa ds. transportu związku zawodowego 3F wraz
z Duńskim Stowarzyszeniem Branży Transportu i Logistyki DTL
zamówiły szeroko zakrojoną analizę badawczą dotyczącą płac,
warunków pracy i standardów życia bułgarskich, rumuńskich i
macedońskich kierowców samochodów ciężarowych w Danii i
Europie Zachodniej.
Analiza została przeprowadzona przez prywatny instytut badawczy COWI i opierała się na ankietach wśród kierowców samochodów ciężarowych. Jej celem było „zilustrowanie rzeczywistych
warunków na podstawie informacji od samych kierowców, a
zatem krytyczny i konstruktywny wkład w debatę nt. jednolitego rynku w UE oraz stworzenia ram prawnych, które zapewnią
uczciwą konkurencję i lepsze warunki pracy w europejskiej branży
transportowej.”

26) http://www.tu.dk/da/about-us/
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W listopadzie 2018 r. związek zawodowy 3F (we współpracy ze
związkami zawodowymi w Holandii i Niemczech) podzielił się z
opinią publiczną następującą szokującą historią o niewłaściwym
traktowaniu około 40 filipińskich kierowców w Danii, Holandii i
Niemczech. Wykorzystując luki w przepisach UE, nieodpowiedzialni pracodawcy sprowadzili do pracy w Europie kierowców z
Manili (na podstawie polskiej umowy z firmą przykrywką należącą
do holenderskiego przedsiębiorstwa logistycznego w Polsce)
za dumpingowe wynagrodzenie około 1 000 USD miesięcznie.
Kierowcy padali ofiarą ciągłych wyzwisk, nadużyć i niehumanitarnego traktowania. W czasie między przewozami towarów
22 kierowców mieszkało w potwornych warunkach na terenie

duńskiego przedsiębiorstwa świadczącego usługi logistyczne w
Padborgu, nieopodal duńsko-niemieckiej granicy. Kierowcy ci nie
mogli zrezygnować z pracy, gdyż umowy zobowiązywały ich w
takim wypadku do zapłaty wysokich kar.
Dzięki pomocy 3F duńskiej policji udało się przenieść kierowców w
bezpieczne miejsce. W duńskich mediach, które szczegółowo relacjonowały tę sprawę, rozgorzała na ten temat szeroko zakrojona
dyskusja, zaś wobec samego przedsiębiorstwa prowadzone jest w
tej chwili dochodzenie. Duńskie organy ścigania postawiły firmie
zarzut przemytu ludzi. Sytuacja była krytykowana przez wszystkie
partie polityczne w Danii.

RAMKA 6: POBOCZA DUŃSKIEGO TRANSPORTU
Analiza płac, warunków pracy i standardów życia bułgarskich, rumuńskich i macedońskich kierowców ciężarówek
w Danii i Europie Zachodniej, przeprowadzona przez COWI
wskazuje na fakt, że bułgarscy, rumuńscy i macedońscy kierowcy jeżdżą w Danii i innych państwach Europy
Zachodniej i Północnej standardowo za pensję miesięczną
w wysokości €1 500. Kwota ta zawiera się w przedziale od
1/3 do połowy uposażenia lokalnego kierowcy, czyli kierowców z Danii, Szwecji, Niemiec, Holandii, Belgii i Francji. Poza
Danią kierowcy ci działają również w Szwecji, Norwegii,
we Francji, w Niemczech oraz krajach Beneluksu; nigdy w
swoim kraju ojczystym. Większość respondentów uiszczała
podatki w Rumunii i Bułgarii. Żaden z respondentów nie
płaci podatku w Danii, choć 12 % ankietowanych kierowców stwierdziło, że biuro przedsiębiorstwa znajduje się w
Danii, z Danii też zarządza się flotą.

»» 77 % kierowców stwierdziło, że pracuje dla pracodawcy
z siedzibą w Rumunii lub Bułgarii.

»» 47 % kierowców stwierdziło, że w momencie wypełniania ankiety byli poza domem przez okres dłuższy niż
siedem tygodni, a 14 % stwierdziło, że byli poza domem
przez dłużej niż jedenaście tygodni.

»» 88 % kierowców stwierdziło, że byli poza domem przez

»» 74 % bułgarskich, rumuńskich i macedońskich kierowców stwierdziło, że zarabia od €1 100 do €1 900
miesięcznie.

»» 89 % ankietowanych kierowców to osoby zatrudnione,
zaś 11 % było właścicielami, leasingowało lub wynajmowała samochód ciężarowy, czyli byli to przewoźnicy
samozatrudnieni, a raczej przewoźnicy na fałszywym
samozatrudnieniu, ponieważ nie mieli oni żadnej kontroli nad własną działalnością czy przychodami.

»» 77 % kierowców stwierdziło, że pracuje dla pracodawcy
z siedzibą w Rumunii lub Bułgarii.

»» 23 % respondentów stwierdziło, że są zatrudnieni w
innym kraju niż powyższe dwa kraje.

»» 12 % respondentów było zatrudnionych przez pracodawcę w Danii.

»» 88 % – a zatem znacząca większość ankietowanych
kierowców stwierdziła, że przez większość nocy śpi w
prowadzonym przez siebie samochodzie ciężarowym.

»» 71 % ankietowanych kierowców stwierdziło, że otrzymuje instrukcje od osoby, która pracuje w Bułgarii bądź
Rumunii.

okres dłuższy niż dwa tygodnie.
Źródło: 3F Transport i Duńskie Stowarzyszenie Transportu i Logistyki (DTL)): Pobocza duńskiego transportu.
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4.5 NIEMCY
„Dopóki kierowcy samochodów ciężarowych będą postrzegani jako pracownicy drugiej kategorii,
dopóki przewozy samochodami ciężarowymi będą postrzegane wyłącznie jako źródło zanieczyszczeń i powód złego stanu dróg, dopóki branża nie przestanie skupiać się jedynie na swoich
zyskach, wyciskając ostatniego centa z marży firm transportowych, (…) dopóki będziemy akceptować tak niskie ceny i złą jakość, dopóty sytuacja w tym sektorze się nie uspokoi, a sprawiedliwy,
przejrzysty przewóz towarów nie będzie już nigdy możliwy.” [Przedstawiciel rady zakładowej, Niemcy]

4.5.1 ZWIĄZKI ZAWODOWE I PARTNERZY SPOŁECZNI
Związek zawodowy, który reprezentuje kierowców zawodowych
w Niemczech to związek zawodowy sektora usługowego ver.di
(Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft). Ver.di jest członkiem
Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych (DGB). Celem
związków zawodowych jest organizowanie pracowników zarówno
sektora prywatnego, jak i publicznego. Z 1 969 043 członków ver.
di jest drugim co do wielkości związkiem zawodowym w Niemczech. W Niemczech nie ma większego związku zawodowego
zrzeszającego kierowców zawodowych.
Niemiecki Związek Przedsiębiorstw Branży Przewozu Towarów i
Logistyki (Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLV) e.V.)
jest organizacją skupiającą pracodawców branży przewozu to-

warów i logistyki w Niemczech. Związek zrzesza 3 000 członków,
którzy zostali podzieleni na 16 organizacji regionalnych. Członkowie Związku odpowiadają za około 90 % obrotów branży.
Poza tym istnieje jeszcze jeden federalny związek przedsiębiorców w tym sektorze, jest to Niemiecki Związek Branży Transportu
Drogowego, Logistyki i Utylizacji Odpadów (Bundesverband
Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung, BGL), który zrzesza
około 7 000 członków. Oba te federalne związki przedsiębiorstw
nie są organizacjami zrzeszającymi pracodawców i w związku z
tym nie mogą negocjować układów zbiorowych pracy. Związki te
reprezentują interesy gospodarcze w ustroju politycznym i dążą
do działań koordynacyjnych na poziomie branży.
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2008 r.
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52,29
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od… do…
pracowników

Przedsiębiorstwa
Liczba

w%

Całkowity obrót
mln EUR

w%

Pracownicy zatrudnieni
na umowach
Liczba

w%

Firmy przewozowe,
dostawcy towarów

31 019

1–9

22 205

71,6

6,134

16,5

47 337

14,1

10–49

7 515

24,2

13,294

35,7

143 663

42,6

50–249

1 218

3,9

12,418

33,4

111 520

33,1

250–499

61

0,2

3,329

9,0

21 270

6,3

500 i więcej

19

0,1
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5,4

13 352

4,0

Firmy
przeprowadzkowe

16 296

1–9

10 457

64,2

9 870

12,0

25 560

6,0

10–49
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27,7

18 436

22,4

92 029

21,8

50–249

1 111

6,8

18 747

22,8

108 370

25,7

250–499

117

0,7

7 542

9,2

40 370

9,6

500 i więcej

90

0,6

27 646

33,6

154 886

36,8

Usługi kurierskie,
dostaw ekspresowych
i usługi pocztowe

16 296

1–9

10 889

80,0

1 218

4,0

16 508

3,3

10–49

2 064

15,2

2 275

7,5

38 930

7,8

50–249

425

3,1

2 036

6,7

52 881

10,5

250–499
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0,9

561

1,9

41 712

8,3

500 i więcej

115

0,8

24 097

79,8

353 317

70,2

37 189

337 143

82 241

421 216

30 186

503 348

Źródło: Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny

Tabela 8: Struktura zatrudnienia w branży logistycznej na podstawie klasyfikacji przedsiębiorstw według wielkości, 2017 r.

Sytuację jeszcze bardziej utrudnia fakt, że w Niemczech funkcjonuje bardzo dużo bardzo małych przedsiębiorstw, które co do
zasady nie przynależą do żadnych stowarzyszeń. Tabela 7 pokazuje, że 71,6 %/64,2 % przedsiębiorstw zajmujących się drogowym
transportem towarów (przewoźnicy, dostawcy towarów, firmy
przeprowadzkowe) zatrudniało od 1 do 9 pracowników w 2017 r.
95,8 %/91,9 % tych przedsiębiorstw zatrudniało poniżej 49 osób.
Sytuacja w omawianym sektorze jest podobna do sytuacji sektora
usług kurierskich i pocztowych, gdzie 80 % przedsiębiorstw zatrudnia do dziewięciu osób, zaś 95,2 % przedsiębiorstw zatrudnia
poniżej 49 osób.

Ciągła mobilność kierowców stanowi ogromne wyzwanie w
kontekście organizowania pracowników w związkach zawodowych. Aby zaradzić takim problemom w Niemczech organizuje
się okręgi zawodowych kierowców (KFK, ver.di-Kraftfahrerkreise).
Okręgi takie to grupy zawodowych kierowców należących do
związków zawodowych, współpracujące z regionalnymi przedstawicielami ver.di. Okręg jest ogniwem łączącym związki zawodowe
i kierowców zawodowych. Na terenie Niemiec istnieje 14 okręgów
zawodowych kierowców. Szacuje się, że każda grupa spotyka się
cztery razy do roku. Każdy okręg decyduje o treści spotkań. Prawa
i obowiązki kierowców zawodowych to najczęściej omawiane
tematy. Na spotkania zapraszani są regularnie politycy i prawodawcy, by poinformować kierowców o ich prawach i obowiązkach.
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4.5.2 RAMY PRAWNE I ROLA UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY
W Niemczech obowiązuje wiele aktów prawnych, które regulują
podstawowe warunki pracy. Obejmują one np. Federalną ustawę o
urlopach (Bundesurlaubsgesetz, BurlG,), która przewiduje roczny
urlop o długości co najmniej 24 dni roboczych, przy sześciodniowym tygodniu pracy (§ 3). Jednakże z uwagi na niedobór kierowców przysługujące zawodowym kierowcom urlopy są znacznie
krótsze od minimum zapisanego w ustawie.
Czas pracy kierowców reguluje Ustawa o godzinach pracy (Arbeitszeitgesetz, ArbZG), która wdraża postanowienia dyrektywy
2002/15/WE w § 21. Artykuł określający czas pracy obejmuje:

»» czas załadunku i rozładunku;
»» sprzątanie i prace konserwacyjne;
»» czas na załatwienie formalności prawnych i dokumentację;
»» czas poświęcony na nadzorowanie załadunku i rozładunku;
»» czas oczekiwania.
Rozporządzenie ws. kierowców zawodowych (Fahrpersonalverordnung, FPersV) określa czas prowadzania pojazdu i okresy
odpoczynku kierowców zawodowych i obejmuje postanowienia
dotyczące tachografów cyfrowych. Rozdział 3 rozporządzenia ws.
kierowców zawodowych przewiduje również, że pracownicy nie
są wynagradzani w oparciu o przejechaną odległość lub tonaż
przewiezionych towarów. Wyjątkiem są dodatki, które nie wpłyną
negatywnie na bezpieczeństwo na drogach.
W Niemczech obowiązuje zakaz jazdy dla samochodów ciężarowych w niedziele i święta państwowe; zostało to uregulowane
w § 30 ust. 3 i 4 rozporządzenia ws. ruchu drogowego (Straßenverkehrsordnung, StVO). Jednak nie kontroluje się i nie karze
naruszeń ograniczeń w ruchu drogowym w święta państwowe,
ograniczenia takie mają zastosowanie do danego regionu.
Dopiero od 2015 r. W Niemczech ustalono wynagrodzenie
minimalne. Wynagrodzenie minimalne opiera się na przepisach
regulujących ogólne wynagrodzenie minimalne, ustawie ws. wynagrodzenia minimalnego (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen
Mindestlohns – Mindestlohngesetz, MiLoG). Ustawa przewiduje
także, że Komisja ds. Płacy Minimalnej musi co dwa lata zdecydować o dostosowaniu poziomu wynagrodzenia minimalnego.
W skład Komisji Płacy Minimalnej wchodzą przewodniczący,
trzech przedstawicieli pracowników oraz trzech przedstawicieli
pracodawców, jak również dwóch członków będących doradcami
akademickimi bez prawa głosu. Ustawową stawkę minimalną
w Niemczech ustalono początkowo na € 8,50 dnia 1 stycznia
2015 r., a następnie podwyższono do € 9,19 dnia 1 stycznia 2019
(w 2018 stawka wzrosła do € 8,84); stawka ta ma wzrosnąć do

€ 9,35 dnia 1 stycznia 2020. Jednak co do zasady zawodowi kierowcy w Niemczech znajdują zatrudnienie po wyższych stawkach
niż mająca zastosowanie stawka wynegocjowana w układach
zbiorowych pracy. Tylko w niektórych regionach i czasami w
odniesieniu do kierowców z innych państw UE stawka minimalna
odgrywa w ogóle jakąś rolę.
Aby zostać zawodowym kierowcą w Niemczech należy ukończyć
trzyletni program szkolenia zawodowego w systemie dualnym,
który jest skierowany głównie do młodych ludzi, którzy właśnie
ukończyli szkołę. Przyciągnięcie młodych ludzi, by rozpoczęli
praktyki w tym zawodzie jest bardzo poważnym wyzwaniem dla
przedsiębiorstw w branży drogowego przewozu towarów. W roku
szkolnym 2015/2016 na jednego kandydata przypadało średnio
2,18 miejsca na praktykach zawodowych, a liczba przyszłych kierowców zawodowych, którzy kończą trzyletnią edukację zawodową wciąż spada (Bundesamt für Güterverkehr, 2018). Istnieją również programy szkoleniowe dla osób bezrobotnych, pozwalające
im przekwalifikować się na zawodowego kierowcę. Można jednak
również prowadzić samochód ciężarowy, uzyskawszy jedynie prawo jazdy (kategorii C i CE). Tak więc bardzo często po uzyskaniu
odpowiedniego prawa jazdy, praktykanci kończą praktyki.
Zgodnie z ustawą o kwalifikacjach kierowcy zawodowego (Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz, BKrFQG), która wdraża odpowiednie rozporządzenie UE 2003/59/WE, kierowcy zawodowi
są zobowiązani do regularnego udziału w kursach doszkalających.
Niemiecki Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (Bundesamt für Güterverkehr) stwierdza, że rozporządzenie to prowadzi
do spadku liczby kierowców, dla których jest to zatrudnienie
dodatkowe (np. po przejściu na emeryturę), ponieważ bardzo
niewielu takich kierowców bierze udział w szkoleniach (Bundesamt für Güterverkehr 2016:12). Pracodawcy nie chcą pokrywać
kosztów takich kursów dla kierowców, dla których zawód ten nie
jest główną działalnością. W przypadku stałych pracowników
finansowanie kursów doszkalających jest czasem objęte układami
zbiorowymi pracy.
Dodatkowe koszty pracy w Niemczech obejmują ubezpieczenie
emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na wypadek
bezrobocia, ubezpieczenie na wypadek konieczności przewlekłej
opieki oraz przewidziane w ustawach ubezpieczenie wypadkowe.
Wysokość składek została określona przez rząd federalny; składki
te mają charakter obowiązkowy. Obciążenia po stronie pracodawcy na poczet tych składek wynoszą około 21 % pensji brutto
pracownika. Koszty ubezpieczenia emerytalnego, zdrowotnego,
na wypadek bezrobocia oraz konieczności przewlekłej opieki są
ponoszone niemal w równych częściach przez pracodawcę i pracownika, pracownicy wpłacają nieco więcej na poczet ubezpieczenia na wypadek konieczności przewlekłej opieki.
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Źródło: WSI – Instytut Badań nad Gospodarką i Społeczeństwem

Wykres 7: Całkowita liczba układów zbiorowych pracy, które zostały uznane za powszechnie obowiązujące (1975–2016)

4.5.3 NEGOCJACJE ZBIOROWE
Negocjacje układów zbiorowych pracy w Niemczech prowadzone są przede wszystkim na poziomie branż przez poszczególne
związki zawodowe i organizacje pracodawców. Czasem rząd
federalny rozciąga tak wynegocjowane układy zbiorowe pracy na
wszystkich pracowników (układy powszechnie obowiązujące).
Jednak, jak pokazuje wykres 6, liczba powszechnie obowiązujących układów zbiorowych pracy, która wynosiła 444 w 2016 r.,
spada. Choć spadek ten nie musi być stały, wydaje się jasne, że
nie uda się osiągnąć szczytowych wartości powszechnie obowiązujących układów zbiorowych pracy w latach 1980–1995;
wówczas liczba ta kształtowała się na poziomie 600.
Nie wszystkie układy zbiorowe pracy w branży drogowego transportu towarów zostały uznane za powszechnie obowiązujące.
Drogowy transport towarów nie został także objęty przepisami
ustawy o delegowaniu pracowników. Gdyby tak było i gdyby układ
zbiorowy pracy był powszechnie wiążący, to wówczas wszyscy
kierowcy z zagranicy byliby nim objęci. W drogowym transporcie
towarów obowiązywanie układów zbiorowych pracy ogranicza się
do 16 krajów związkowych, co prowadzi do różnic w uposażeniu
zawodowych kierowców w poszczególnych krajach związkowych.
Negocjacje układów zbiorowych pracy prowadzone są na poziomie kraju związkowego przez związek zawodowy ver.di i odpowiednie regionalne stowarzyszenie pracodawców.
Na początku 2019 r. kraje związkowe Brema i Meklemburgia-Pomorze Przednie nie miały układu zbiorowego pracy. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim obserwuje się poważne problemy
strukturalne i bardzo brakuje tam zawodowych kierowców. W
konsekwencji pracodawcy nie mają palącej potrzeby zawierania
układów zbiorowych pracy. W pozostałych krajach związkowych
obowiązują układy zbiorowe pracy. Z uwagi na dużą liczbę ukła-

dów zbiorowych pracy, co roku w Niemczech toczy się od pięciu
do siedmiu negocjacji w branży drogowego transportu towarów.
Obejmuje to negocjacje podstawowego układu zbiorowego pracy,
który reguluje warunki zatrudnienia i pracy oraz płacowego układu zbiorowego pracy, który reguluje tylko wynagrodzenia. Brak
wykwalifikowanych kierowców pozytywnie wpłynął na wynagrodzenia w przeszłości. Z uwagi na niedostateczną liczbę kierowców
zawodowych rzeczywiste płace często przewyższają poziom
ustalony w układach zbiorowych pracy. Pomimo to pracodawcy
nie zgadzają się na odpowiednią nowelizację układów zbiorowych
pracy. Kolejna trudność w negocjacjach układów zbiorowych
pracy wiąże się z faktem, że nie upublicznia się danych na temat
przynależności pracodawców do organizacji ich zrzeszających, tak
więc związek zawodowy nie ma jasności, dla pracowników których
przedsiębiorstw negocjuje.
Teoretycznie układy zbiorowe pracy obowiązują tylko wobec
członków związku zawodowego ver.di, jednak w praktyce pracodawcy raczej nie różnicują podejścia do członków związków
zawodowych i pozostałych pracowników. Układy zbiorowe pracy
w branży drogowego transportu towarów ogólnie obejmują nieznaczną izbę pracowników, jest to poniżej 20 %.
Układy zbiorowe pracy na poziomie przedsiębiorstw odgrywają
niewielką rolę w branży drogowego transportu towarów w Niemczech. Czasami przedsiębiorstwa świadczące usługi kurierskie i
dostawy paczek zawierały wewnętrzne układy zbiorowe pracy, np.
Grupa Deutsche Post DHL (4 000 kierowców). Należy zatem zauważyć, że branża kurierska i pocztowa w Niemczech nie zawsze
charakteryzuje się złymi warunkami pracy, gdyż istnieją duże
przedsiębiorstwa, takie jak Grupa Deutsche Post DHL, ale także
UPS, które oferują pracownikom lepsze warunki pracy.

52 | WARUNKI SOCJALNE W BRANŻY LOGISTYCZNEJ W EUROPIE: ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSPORTU DROGOWEGO

4.5.4 TREŚĆ UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY
Typowe regionalne układy zbiorowe pracy dotyczą: czasu pracy,
długości urlopu, zwolnień z pracy i chorób, dodatków za pracę
w nadgodzinach, w nocy i w systemie zmianowym, dodatków
kapitałowych, ochrony przed racjonalizacją i szkoleń. Na przykład
układ zbiorowy pracy dla Północnej Nadrenii-Westfalii stwierdza,
że standardowy tygodniowy czas pracy kierowcy zawodowego
wynosi 40 godzin. Pracownik może wziąć dwudziestosiedmiodniowy urlop, którego długość wzrasta do 30 dni wraz ze stażem
pracy. Układ przewiduje też dodatek urlopowy w wysokości € 14
dziennie, jak również doroczną premię specjalną w wysokości co
najmniej 30 % uposażenia. 27)
W odniesieniu do wynagrodzeń regionalne układy zbiorowe pracy
przewidują średnie uposażenie kierowcy w wysokości od € 2 100
do € 3 500. Negocjacje układów zbiorowych pracy nie są w za-

sadzie koordynowane na poziomie federalnym. Wykres 7 poniżej
pokazuje zmiany w poziomie wynagrodzeń w różnych układach
zbiorowych pracy od 2007 r. Co do zasady, im lepsza jest sytuacja
gospodarcza w danym kraju związkowym i im niższa jest tam
stopa bezrobocia, tym lepsze warunki można wynegocjować w
układach zbiorowych pracy. Kolejnym powodem mocno zróżnicowanych wyników negocjacji układów zbiorowych pracy są regionalne znaczące różnice w organizacji związku zawodowego ver.
di. Saksonia, Saksonia Anhalt oraz Turyngia wykazują najwyższy
wzrost pensji (+44,6 % na przestrzeni ostatniej dekady). Bawaria
i Badenia-Wirtembergia, gdzie obserwuje się szczególnie niską
stopę bezrobocia, obserwują również wysoki wzrost wynagrodzeń.
Najniższy wzrost wynagrodzeń, z drugiej strony, obserwuje się w
krajach związkowych wschodnich Niemiec.

27) Manteltarifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer in der Speditions-, Logistik- und Transportwirtschaft Nordrhein-Westfalen [Powszechny układ zbiorowy
pracy dla pracowników sektora spedycji, logistyki i transportu] z dnia 20 sierpnia 2013 r.
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Wykres 8: Poziom wynagrodzeń zagwarantowanych kierowcom zawodowym w układach zbiorowych pracy w wybranych krajach związkowych, rozwój sytuacji w latach 2007–2018
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Wzrost wynagrodzeń przewidzianych w układach zbiorowych
pracy jest tożsamy ze wzrostem wynagrodzenia nominalnego w
całych Niemczech (Teuschner, 2017). Wykres wskazuje również na
fakt, że wzrost wynagrodzeń we wszystkich krajach związkowych
jest powyżej poziomu wzrostu cen (+15,9 % od 2007 r.). Analiza
z 2014 r. wykazuje, że zawodowi kierowcy w przedsiębiorstwach
objętych układami zbiorowymi pracy otrzymują średnio o 17 %
wyższe uposażenie, mają prawo do dłuższego urlopu i otrzymują
wyższe premie bożonarodzeniowe od kierowców zatrudnianych
przez przedsiębiorstwa nieobjęte układem zbiorowym pracy (Dri-

bbusch, Kaun i Stoll, 2014). Analiza wykazała także, że choć umowy o prace przewidują średnio 46 godzin pracy tygodniowo, 63 %
zawodowych kierowców pracuje zasadniczo ponad 50 godzin
tygodniowo. Jednakże zawodowi kierowcy w przedsiębiorstwach
objętych układami zbiorowymi pracy pracują znacznie krócej
niż kierowcy w innych przedsiębiorstwach, gdzie ponad połowa
kierowców pracuje 60 godzin lub dłużej. W przedsiębiorstwach
objętych układami zbiorowymi pracy częściej również płaci się za
pracę w nadgodzinach.

4.5.5	WYZWANIA STOJĄCE PRZED NEGOCJACJAMI UKŁADÓW
ZBIOROWYCH PRACY
Strategia, którą mogę podjąć związki zawodowe, jest ograniczona
niskim uzwiązkowieniem kierowców zawodowych. Wynika to z
dużej liczby małych przedsiębiorstw w branży. Poza tym bardzo
poważny brak kierowców w Niemczech sprawia, że poszczególni
kierowcy mają mocną kartę przetargową, a zatem nie ma palącej
potrzeby zwracania się w kierunku związków zawodowych. Już
w 2017 r. W Niemczech brakowało około 90 000 zawodowych
kierowców. Co roku liczba ta wzrasta, ze względu na fakt, że część
kierowców przechodzi na emeryturę, a praktykantów jest coraz
mniej. Niemieckie stowarzyszenia pracodawców i ver.di szacują,
że co roku liczba brakujących kierowców zawodowych wzrasta o
25 000. Wciąż jednak niewiele się robi, by zająć się tym palącym
niedoborem „Fahrernotstand”.

Poza niedoborem kierowców branża boryka się również z innymi
wyzwaniami, wynikającymi z silnej konkurencji ze strony międzynarodowego rynku drogowego przewozu towarów. Zarówno
przedstawiciele związków zawodowych, jak i przedstawiciele
zarządów przedsiębiorstw zgadzają się, że złe warunki pracy kierowców z innych krajów oraz zachowanie czarnych owiec w branży
prowadzi do dumpingu społecznego i nieprzestrzegania ustaw,
co jest poważnym zagrożeniem dla rynku w Niemczech. Ver.di
uważa, że jednym ze sposobów stawienia czoła temu wyzwaniu
jest wzmocnienie praw kierowców z zagranicy. Związek wspiera
projekt dotyczący uczciwej mobilności, który pomaga kierowcom
z Europy Środkowej i Wschodniej egzekwować swoje prawa.

RAMKA 7: „UCZCIWA MOBILNOŚĆ” – PROJEKT NIEMIECKICH
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Projekt „Uczciwa Mobilność” jest częścią inicjatywy uczciwa mobilność na rynku pracy (Fair-Labour-Mobility.eu).
Celem projektu jest egzekwowanie godnych wynagrodzeń
i warunków pracy dla pracowników z państw członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej na niemieckim
rynku pracy. DGB odpowiada za realizację projektu. Projekt
otrzymał wsparcie różnych niemieckich związków zawodowych, Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych
oraz Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii. Projekt
obejmuje siedem centrów doradczych w różnych krajach
związkowych, które oferują pracownikom mobilnym w ich
własnym języku porady w zakresie prawa pracy oraz przepisów dotyczących ochrony socjalnej. Dodatkowo w ramach

projektu oferowane są kursy doszkalające dla rad zakładowych i innych zainteresowanych stron na temat godnych
warunków pracy dla pracowników z państw członkowskich
UE z Europy Środkowej i Wschodniej. Poza pracownikami
branży budowlanej projekt Uczciwa Mobilność koncentruje
się na pracownikach branży transportowej. Od połowy
2017 r. W ramach projektu Uczciwa Mobilność poinformowano ok. 2 300 kierowców w ich własnym języku
o przysługujących im w Niemczech prawach. W tym celu
przeprowadzono 35 kampanii informacyjnych na stacjach
benzynowych i parkingach na terenie całych Niemiec, jak
również w obszarach przygranicznych, na granicy z Polską,
Holandią i Danią.

Źródło: https://www.faire-mobilitaet.de
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4.6 HOLANDIA
„Holenderskim kierowcom w zasadzie bardzo dobrze się wiedzie. Jest to wynikiem dość bezpiecznego zatrudnienia i dobrze uregulowanych warunków socjalnych i warunków pracy w Holandii.”
[Przedstawiciel związków zawodowych, Holandia]

4.6.1 ZWIĄZKI ZAWODOWE I PARTNERZY SPOŁECZNI
Zawodowi kierowcy są w Holandii reprezentowani przez różne
związki zawodowe. Jednym z nich jest FNV – związek zawodowy
dla pracowników przemysłu, handlu, transportu i branży usługowej, który reprezentuje zawodowych kierowców w swojej sekcji
FNV Transport i Logistyka (FNV Transport en Logistiek). FNV jest
największym związkiem zawodowym w Holandii, zrzeszającym
około 1,2 mln członków i 16 pojedynczych związków zawodowych. Innym istotnym związkiem zawodowym reprezentującym
zawodowych kierowców jest CNV Vakmensen, który należy do
Chrześcijańskiej Krajowej Konfederacji Związków Zawodowych
(Christelijk Nationaal Vakverbond, CNV). CNV Vakmensen
reprezentuje interesy pracowników w wielu branżach, w tym w

sektorze budowlanym, przemyśle, sektorze spożywczym, handlu
detalicznego i hurtowego oraz branży usługowej. Pierwotnie FNV
i CNV dzieliły poglądy ideologiczne i wyznaniowe. FNV powstał z
połączenia socjalistycznej i katolickiej federacji związków zawodowych. CNV określa się jako chrześcijański związek zawodowy i wywodzi się z tradycji protestanckich związków zawodowych. Jednak
w tej chwili uważa się, że stosunki między obiema konfederacjami
są bardzo dobre. 28) Szacuje się, że w Holandii około 60 % zawodowych kierowców należy do związków zawodowych.
Dwie największe organizacje zrzeszające pracodawców w sektorze
transportu to Transport i Logistyka w Holandii (Transport en Lo-

28) https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Netherlands

WARUNKI SOCJALNE W BRANŻY LOGISTYCZNEJ W EUROPIE: ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSPORTU DROGOWEGO | 55

Kategoria

Kwota za
4 tygodnia (w EUR)

D0

1 866,48

D1

1 941,12

D2

2 018,76

D3

2 099,52

D4

2 183,52

D5

2 270,84

D6

2 301,12

Źródło: Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen [Układ zbiorowy
pracy nt. warunków zatrudnienia kierowców zawodowych w drogowym
transporcie towarów oraz w usługach wynajmu dźwigów] z 2017 r.

Tabela 9: Struktura wynagrodzeń w oparciu o układ zbiorowy
pracy w branży drogowego transportu towarów w Holandii.

Z funduszu korzysta się przede wszystkim w celu sfinansowania
lub dofinansowania kosztów związanych z:

»» informowaniem pracowników, badaniami i rozwojem w
odniesieniu do prawa i ustaw oraz rozwoju sytuacji w zakresie
warunków pracy, warunków zatrudnienia, zabezpieczenia
społecznego, tworzenia stanowisk pracy i zatrudnialności;

»» działaniami polegającymi na informowaniu o systemie oceny
na stanowisku pracy: tworzeniem norm i zarządzaniem nimi,
wizytami w przedsiębiorstwach, oceną stanowisk pracy, opisami stanowisk pracy, zaszeregowaniem pracowników

»» działaniami w obszarze ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie,
np. opisywanie i ocena zagrożeń, monitorowanie warunków
pracy i ponowna integracja;

»» działaniami związanymi ze szkoleniami i rozwojem pracowników: poprawa jakości lub organizacja szkoleń zawodowych
oraz poprawa umiejętności zawodowych, zachęcanie praktykantów w branży przewozu towarów do uzyskiwania odpowiednich praw jazdy przez oferowanie pożyczek, tworzenie i
utrzymywanie centrów szkoleniowych w sektorze;

»» działaniami związanymi z lepszym przestrzeganiem
przepisów.
gistiek Nederland) i Związek Przedsiębiorstw Wynajmu Dźwigów
(Vereniging Verticaal Transport). Organizacje te są partnerami
negocjującymi układy zbiorowe pracy ze związkami zawodowymi.
Związki zawodowe i organizacje pracodawców prowadzą również
dialog społeczny w ramach wspólnego funduszu. Fundusz na
rzecz Szkoleń i Rozwoju Zawodowych Kierowców w Branży Drogowego i Dźwigowego Transportu Towarów, fundusz SOOB (Stichting
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer) jest
finansowany z rocznych składek wpłacanych przez pracodawców
(0,61 %) i pracowników (0,25 %), które stanowią 0,86 % wynagrodzenia brutto, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne (bruto loonsom sociale verzekeringen). Cele
funduszu i zakres jego działalności ustala układ zbiorowy pracy. 29)

Ze środków funduszu wspiera się także działania na rzecz
lepszych warunków socjalnych i na rynku pracy, np. W zakresie
integracji osób z niepełnosprawnościami. Na przykład młodzi
ludzie z niepełnosprawnościami mogli zapoznać się z pracą na stu
stanowiskach (Wajongers). Możliwość doświadczenia, jak pracuje
się w danym zawodzie daje takim ludziom szansę zebrania
doświadczeń z pierwszej ręki w zakresie niezbędnych umiejętności i wymagań w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego.
Co więcej wspólnie ze Związkiem Holenderskich Gmin Miejskich
(Vereniging van Nederlandse Gemeenten; VNG) podejmuje się
wysiłki w celu stworzenia 2 750 dodatkowych miejsc, gdzie młodzi
ludzie w wieku od 18 do 27 roku życia będą mogli zebrać doświadczenia w pracy w danym zawodzie.

4.6.2 RAMY PRAWNE I ROLA UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY
Krajowy Kodeks pracy reguluje minimalne prawa w odniesieniu do
warunków pracy w Holandii. Dla przykładu ustawa o czasie pracy
(Arbeidstijdenwet, ATW) reguluje między innymi maksymalny czas
pracy, maksymalny czas pracy w porze nocnej i w gotowości oraz
standardy w zakresie okresów odpoczynku.30) § 7 holenderskiego
Kodeksu cywilnego (Burgerlijk Wetboek, BW) zawiera przepisy
dotyczące minimalnego okresu urlopu. Minimalny okres urlopu
wyliczany jest na podstawie liczby przepracowanych w tygodniu

dniu x 4 (zazwyczaj 4 × 5 = 20 dni urlopu). Przepisy te stanowią
normę podstawową, w wielu sektorach natomiast zastosowanie
mają dodatkowe przepisy sektorowe lub układy zbiorowe pracy.
Jest tak również w przypadku branży drogowego transportu towarów. Na przykład Decyzja ws. czasu pracy w sektorze transportu
(Arbeidstijdenbesluit Vervoer) wdraża postanowienia dyrektywy
2002/15/WE11 w prawie holenderskim. Powszechnie wiążący
układ zbiorowy pracy ma zastosowanie do prawa do urlopu (i

29) Układ zbiorowy pracy ws. warunków stosowania Funduszu na rzecz Szkoleń i Rozwoju Zawodowych Kierowców w Branży Drogowego i Dźwigowego Transportu
Towarów (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen), obowiązującego od 1 lipca 2017 r. do 1
lipca 2022 r.
30) https://www.awvn.nl/normen-arbeidstijdenwet-2/
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innych warunków pracy) w branży drogowego transportu towarów.
Postanowienia układu podwyższają ustawowe normy minimalne.
Ustawowa pensja minimalna w Holandii to pensja miesięczna, nie
zaś stawka godzinowa. Wysokość pensji minimalnej jest dostosowywana dwa razy do roku. Od 1 stycznia 2019 r. minimalna pensja
(brutto) wynosi € 1 615,80 miesięcznie, w przypadku zatrudnienia
osób powyżej 22 roku życia na pełen etat. Dodatkowo z mocy
ustawy pracownicy otrzymują prawo do zasiłku urlopowego w
wysokości 8 % wynagrodzenia brutto (jest to kwota € 129,26
miesięcznie). W związku z powszechnie obowiązującym układem zbiorowym pracy w branży drogowego transportu towarów
wynagrodzenie kierowców zawodowych jest znacznie wyższe niż
holenderska pensja minimalna.
W Holandii nie wprowadzono zakazu jazdy dla samochodów ciężarowych w niedziele i święta państwowe.

Należy zauważyć, że szkolenia dla kierowców w Holandii kosztują
około € 10 000. Koszty te ponoszą pracodawcy lub branżowy fundusz SOOB. Kurs trwa około 5–6 miesięcy, a praktykant musi mieć
ukończone 21 lat. Jest też szereg wymogów prawnych w zakresie
sposobu prowadzenia szkolenia. Wymogi prawne uzgodniono z
partnerami społecznymi i placówkami oświatowymi w branży.
W systemie zabezpieczeń społecznych ubezpieczenie na wypadek
bezrobocia jest finansowane przez pracodawcę, zaś wysokość
składki uzależniona jest od branży, wielkości przedsiębiorstwa
i innych czynników. Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii jest
obowiązkowe i jest finansowane przez pracownika. W odniesieniu
do emerytur najważniejsze znaczenie ma emerytura podstawowa
finansowana przez państwo. Dodatkowo są składki emerytalne,
opierające się na przepisach sektorowych. W branży transportu
drogowego pracodawcy wpłacają około 2/3, zaś pracownicy 1/3
składek emerytalnych, co wynosi około 10 % wynagrodzenia.
Składki na ubezpieczenie emerytalne można dobrowolnie podnieść.

4.6.3 NEGOCJACJE ZBIOROWE
W Holandii istnieją układy zbiorowe pracy znane jako Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). Układy takie można zawierać
zarówno na poziomie branży, jak i przedsiębiorstwa. Regulują one
np. godziny pracy, wynagrodzenia, okres wypowiedzenia, zasiłki
chorobowe oraz ubezpieczenie dodatkowe. Ogólnie rzecz ujmując,
układy zbiorowe pracy mają zastosowanie do członków organizacji pracodawców i związków zawodowych, które je podpisały.
Jednakże pracodawcy, którzy podpisują układy zbiorowe pracy
są zobowiązani do oferowania tych samych warunków zatrudnienia pracownikom, którzy nie należą do związków zawodowych,
tak więc w praktyce układ zbiorowy pracy obejmuje wszystkich
pracowników. Dodatkowo strony układu zbiorowego pracy mogą
zwrócić się do rządu – miało to miejsce w branży drogowego
transportu towarów – by rozciągnąć warunki układu na wszystkich pracowników danego sektora. Aby mogło tak się stać, układ
zbiorowy pracy musi już obejmować „zasadniczy odsetek” osób
zatrudnionych w danym sektorze – zazwyczaj 55 % lub więcej.
Powszechnie wiążący układ zbiorowy pracy w branży drogowego
transportu towarów, czyli Układ zbiorowy pracy nt. warunków
zatrudnienia kierowców zawodowych w drogowym transporcie towarów oraz w usługach wynajmu dźwigów (Collectieve
Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de
weg en de verhuur van mobiele kranen), 31) zastał wynegocjowany
przez organizację pracodawców branży transportowo-logistycznej

w Holandii (Transport en Logistiek Nederland) i Związek Przedsiębiorstw Wynajmu Dźwigów (Vereniging Verticaal Transport)
oraz związki zawodowe CNV Vakmensen, FNV i De Unie. 32) Układ
zbiorowy pracy został podpisany na okres od 1 stycznia 2017 r. do
1 stycznia 2020 r.
Poza powszechnie obowiązującymi układami zbiorowymi pracy
w branży drogowego przewozu towarów w Holandii obowiązuje
również szereg układów zbiorowych pracy na poziomie przedsiębiorstw. Można założyć, że około 7–10 % przedsiębiorstw w tej
branży ma układ zbiorowy pracy zawarty na poziomie przedsiębiorstwa. Są to przeważnie większe przedsiębiorstwa. Treść
układów zbiorowych pracy obowiązujących w przedsiębiorstwach
nie została uregulowana. Jednakże aby układ zbiorowy pracy
był wiążący, musi zostać zatwierdzony przez wszystkie związki
zawodowe i stowarzyszenia pracodawców, które negocjowały
powszechnie wiążący układ zbiorowy pracy. Dlatego wyklucza się
sytuację, w której układ zbiorowy pracy na poziomie przedsiębiorstwa zawierałby niższe warunki, niż te wynegocjowane w ramach
powszechnie obowiązującego układu zbiorowego pracy.

31) Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen [Układ zbiorowy pracy nt. warunków zatrudnienia kierowców zawodowych w drogowym transporcie towarów oraz w usługach wynajmu dźwigów] między: 1. Transport en Logistiek Nederland, z siedzibą w
Zoetermeer; Vereniging Verticaal Transport, z siedzibą w Culemborgu; zwanymi dalej łącznie stroną, a 2. CNV Vakmensen, z siedzibą w Utrechcie; FNV, z siedzibą
w Amsterdamie; De Unie, z siedzibą w Culemborgu, zwanymi dalej łącznie drugą stroną, zawarty na okres od 1 stycznia 2017 r. do 1 stycznia 2020 r.
32) De Unie jest mniejszym związkiem zawodowym pracowników branży transportowej i usługowej.
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4.6.4 TREŚĆ UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY
Powszechnie wiążący układ zbiorowy pracy dotyczy szerokiego
wachlarza warunków pracy. W odniesieniu do uposażenia należy
zauważyć, że obecnie obowiązujący, powszechnie wiążący układ
zbiorowy pracy przewiduje 10 % podwyżkę wynagrodzeń w ciągu
trzech lat.
Istnieją duże różnice między poziomami uposażenia w układach
zbiorowych pracy. Poniższa tabela przedstawia informacje na
temat obecnie obowiązującej struktury płac kierowców zawodowych. Najczęściej zawodowi kierowcy w Holandii są wynagrodzeni
zgodnie ze stopniem zaszeregowania w strukturze płac D5, co
oznacza, że otrzymują € 2 270,84 za okres czterech tygodni pracy. Wyłącznie kierowcy w wieku co najmniej 21 lat, którzy dopiero
rozpoczęli pracę w tym zawodzie otrzymują uposażenie D0. Po
poziomie D0 układ zbiorowy pracy przewiduje 4,0 % podwyżkę pensji rocznie do momentu, w którym kierowca zawodowy
przejdzie do grupy D6. Dzieje się tak zazwyczaj po 6–7 latach.
Zasadniczo nie zdarza się awans do wyższej grupy płacowej niż
D6. Jednakże kierowcy zawodowi ze specjalnymi kwalifikacjami,
takimi jak przewóz towarów niebezpiecznych lub specjalny transport międzynarodowy, otrzymują częściowo uposażenie dla grupy
E7, co oznacza, że ich pensja wynosi € 2 510,08 za okres czterech
tygodni pracy.

Układ zbiorowy pracy przewiduje również dodatki za pracę w
nocy, w weekendy i w nadgodzinach. Dodatek do pensji podstawowej za pracę w nadgodzinach wynosi 30 %. Dodatek za pracę
w sobotę wynosi 50 %, a za pracę w niedzielę 100 %. Dodatek za
pracę w nocy wynosi 25 %. W Holandii nie wypłaca się dodatków
za dobrą jakość pracy, ani tzw. trzynastek. Układ zbiorowy pracy
przewiduje dodatek za prace brudne lub niebezpieczne, jednak
dotychczas tylko jedno przedsiębiorstwo go wypłaca.
Układ zbiorowy pracy wydłuża ustawowy okres urlopowy o
dodatkowe dni (arbeidstijdverkortingsdagen lub ATV-dagen). Dla
przykładu urlop roczny dla pracowników, którzy zaczęli pracę mając 19 lat wynosi 24 dni. Okres urlopu wydłuża się wraz z wiekiem
pracownika i stażem pracy (do maksymalnie 29 dni).
Pracownicy otrzymują również zwrot kosztów podróży. Wypłacany
jest również dodatek za pobyt poza domem przez wiele dni oraz
za spędzanie weekendów i świąt państwowych w drodze. Dodatek
przeznaczony jest na wyżywienie, higienę itd. Zakwaterowanie jest
opłacane oddzielnie. W przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa
lub przeniesienia pracowników, pracownikom zwraca się dodatkowe koszty dojazdu przez okres jednego roku.

4.6.5	WYZWANIA STOJĄCE PRZED NEGOCJACJAMI UKŁADÓW
ZBIOROWYCH PRACY
Warunki pracy w drogowym transporcie towarów w Holandii są
raczej dobre. W konsekwencji przedsiębiorstwa czasami próbują
przenieść swoją flotę do krajów o niższych kosztach, gdzie zakładają spółki zależne lub firmy przykrywki. W tym kontekście Niemcy są również uznawane za kraj o niższych kosztach. Przeniesienia
takie przede wszystkim wpływają na transport międzynarodowy.
Różnice w zobowiązaniach w zakresie ubezpieczeń społecznych
mają również znaczenie w tym przypadku. Związki zawodowe
wskazują na przykład na fakt, że przepisy dotyczące ubezpieczeń
społecznych pozwalają pracownikom z zagranicy na podjęcie
pracy w Holandii, a jednocześnie zezwalają na płacenie składek
na ubezpieczenie społeczne w kraju pochodzenia. Otwiera to
możliwość dumpingu płacowego.
Aby obejść normy w odniesieniu do warunków pracy w Holandii,
często korzysta się z usług kierowców z Europy Wschodniej.
Związki zawodowe odpowiadają na to próbami zgłaszania organom informacji o holenderskich przedsiębiorstwach, które stale
zatrudniają kierowców z zagranicy w Holandii bez odpowiednich
umów o pracę. Poza tym związki zawodowe zadbały o przetłu-

maczenie powszechnie wiążącego układu zbiorowego pracy na
szereg języków, takich jak polski i rumuński. Opublikowano także
broszury informacyjne w wielu językach dotyczące zakazu odbywania regularnych okresów odpoczynku w kabinie samochodu
ciężarowego.
Podejmuje się również próby przeciwdziałania wykorzystywaniu
kierowców przez pociąganie dużych przedsiębiorstw do odpowiedzialności za niewłaściwy sposób postępowania w logistycznym
łańcuchu dostaw. Wraz z belgijskimi związkami zawodowymi
przygotowano szeroko zakrojoną kampanię przeciwko Grupie
Ikea, której dostawcy korzystają z usług kierowców zawodowych
zatrudnionych w Holandii na bułgarskich i słowackich umowach o
pracę. 33)
Kolejnym wyzwaniem, przed którym stają związki zawodowe w
Holandii, są długie godziny pracy kierowców. Ogromny niedobór
kierowców w Holandii prowadzi do sytuacji, w której wielu z nich
stale pracuje w nadgodzinach lub nie odbiera urlopu. Związki
zawodowe zamierzają zająć się tą kwestią w procesie negocjacji
układów zbiorowych pracy, które rozpoczną się w 2019 r.

33) https://www.youtube.com/watch?v=wvyBRaE_U78
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4.7 POLSKA
„W branży transportu i logistyki w Polsce nie obowiązują żadne sektorowe układy zbiorowe pracy.
Jest bardzo niewiele układów zbiorowych pracy podpisanych na poziomie przedsiębiorstwa, regulują one wyłącznie wynagrodzenia i pozostałe świadczenia. W międzynarodowych przedsiębiorstwach transportowych nie ma układów zbiorowych pracy.” [Przedstawiciel związków zawodowych, Polska]

4.7.1 ZWIĄZKI ZAWODOWE I PARTNERZY SPOŁECZNI
Pracowników transportu drogowego w Polsce organizuje Krajowa Sekcja Transportu Drogowego Niezależnego Samodzielnego
Związku Zawodowego Solidarność. Związek zawodowy organizuje
nie tylko pracowników drogowego transportu towarów, lecz również
kierowców w drogowym transporcie pasażerskim. 85 % członków
związku to kierowcy zawodowi w większych przedsiębiorstwach.
KSTD NSZZ Solidarność ma 2 000 członków w sektorze, co stanowi
bardzo niewielką liczbę w porównaniu z ogólną liczbą zawodowych
kierowców samochodów ciężarowych.34) KSTD NSZZ Solidarność
jest jedynym członkiem Komisji ds. Transportu Drogowego ETF.

Poza Krajową Sekcją Transportu Drogowego NSZZ Solidarność
istnieje również związek zawodowy zawodowych kierowców,
czyli NZZK (Niezależny związek zawodowy kierowców). Przy
czym związek ten zrzesza jedynie około 350 członków, z których
większość to pracownicy drogowego transportu pasażerskiego/
autobusowego. NZZK jest członkiem Forum Związków Zawodowych (FZZ), jednak nie jest członkiem ETF.
Należy zauważyć, że trzecia co do wielkości konfederacja polskich
związków zawodowych Ogólnopolskie Porozumienie Związków

34) Zgodnie ze sprawozdaniem nt. rynku pracy kierowców opublikowanym przez organizację pracodawców w sektorze transportu (TLP) we współpracy z PWC w
2017 r. niedostępne są wiarygodne dane dotyczące liczby aktywnych zawodowo kierowców w ruchu pasażerskim i w transporcie ciężkimi samochodami dostawczymi. Na podstawie danych dotyczących liczby osób, którym co roku oferowane są szkolenia okresowe i szkolenie wstępne w analizie oszacowano tę liczbę na
około 600–650 tys. W 2017 r., a zatem znacznie powyżej wyliczeń Eurostatu (patrz Rozdział 2.1 niniejszego sprawozdania). Patrz PWC/ TLP (2017).
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Zawodowych (OPZZ) nie ma wydzielonej sekcji dla branży drogowego transportu towarów.
Pracodawcy w branży transportu drogowego zrzeszeni są w
dwóch głównych podmiotach: Największe zawodowe stowarzyszenie pracodawców to ZMPD (Zrzeszenie Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych), które istnieje już od 1957 r. I twierdzi,
iż zrzesza ponad 4 500 przedsiębiorstw, zarejestrowanych w
międzynarodowym transporcie drogowym.
Drugim stowarzyszeniem pracodawców jest TLP (Transport i Logistyka Polska). Szereg większych przedsiębiorstw transportowych
założyło TLP dopiero w 2014 r. Według strony internetowej TLP organizacja ma za zadanie przede wszystkim „stworzyć zarówno w
polskiej, jak i zagranicznej opinii publicznej pozytywny wizerunek

polskiego transportu drogowego, wpływać na sytuację i kształt
prawny tej branży oraz chronić jej interesy”. 35) W odniesieniu do
zasad socjalnych TLP podaje na swej stronie internetowej, że
organizacja szanuje zasady uczciwej konkurencji, jak również zobowiązuje się do „poszanowania praw pracowniczych i zapewnienia pracownikom właściwych warunków pracy z uwzględnieniem
ograniczeń wynikających ze specyfiki transportu drogowego”.
Zarówno TLP, jak i ZMPD są członkami Międzynarodowej Unii
Transportu Drogowego – IRU.
Ani TLP, ani ZMPD nie są partnerami społecznymi, czyli nie posiadają jasnego upoważnienia ze strony organizacji stowarzyszonych,
by negocjować układy zbiorowe pracy ze związkami zawodowymi.

4.7.2 RAMY PRAWNE I ROLA UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY
Układy zbiorowe pracy nie odgrywają roli prawodawczej w odniesieniu do płac, warunków pracy i warunków socjalnych kierowców
samochodów ciężarowych w Polsce.
Przedsiębiorstwo i kierowca negocjują pensje indywidualnie. W
wielu małych przedsiębiorstwach na wynagrodzenie składa się
z pensji podstawowej, która szczególnie w małych przedsiębiorstwach oscyluje na poziomie krajowej pensji minimalnej. Zdaniem
KSTD NSZZ Solidarność pod względem wynagrodzeń kierowcy samochodów ciężarowych plasują się w niższej grupie pracowników.
W Polsce obowiązuje ustawowa pensja minimalna, która w 2019 r.
wynosiła € 523 miesięcznie, czyli € 6 277 rocznie. W stosunku do
2018 r. pensja minimalna wzrosła o około € 150.
Przedstawiciel KSTD NSZZ Solidarność wyjaśnił, że uposażenie
polskich kierowców składa się z dwóch elementów: Po pierwsze
pensja podstawowa, w większości przypadków oscylująca na poziomie pensji minimalnej, od której odprowadzane są podatki oraz
składki na ubezpieczenie społeczne (wynosi 25 %). Po drugie dwa
dodatki (diety i koszty zakwaterowania), od których nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne i które w przypadku
kierowców w transporcie międzynarodowym wynoszą nawet do
75 % całkowitego, miesięcznego wynagrodzenia. Jest to ogromny
problem, gdyż zasiłki chorobowe i urlopowe, jak również pozostałe świadczenia, w tym emerytalne, wyliczane są na podstawie
uposażenia, od którego odprowadzono składki na ubezpieczenie
społeczne.
KSTD NSZZ Solidarność informuje również o zmiennych składnikach wynagrodzeń, a w szczególności o diecie dziennej (€ 7 w
transporcie krajowym i minimum € 7 w międzynarodowym) i dodatkach na zakwaterowanie (€ 10 w transporcie krajowym i około
€ 35 w międzynarodowym). Ponadto polscy kierowcy otrzymują
premię za jakość pracy (10–25 % pensji podstawowej) oraz inne
dodatki, które są ewentualnie wypłacane przez pracodawcę (nie

są to dodatki przewidziane w aktach prawnych), takie jak dodatek
za bezwypadkową jazdę, dodatek za jazdę przyjazną dla środowiska oraz dodatek bożonarodzeniowy. Należy tu zauważyć, że
pracodawca w Polsce nie jest prawnie zobowiązany do wypłacania
dodatku bożonarodzeniowego czy trzynastki. Jednakże istnieje
przepis dotyczący świadczeń urlopowych – jest to średnie wynagrodzenie na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy (wyliczane w
oparciu o wynagrodzenie, od którego odprowadza się składki na
ubezpieczenie społeczne).
Dodatek za nadgodziny został uregulowany w polskim Kodeksie
pracy. Większość kierowców otrzymuje zryczałtowany dodatek
za nadgodziny (jest to zgodne z polskimi przepisami). A zatem
zryczałtowany dodatek za nadgodziny jest uregulowany w przepisach prawa. Od dodatku za nadgodziny odprowadza się składki na
ubezpieczenia społeczne.
Zgodnie z opublikowanym niedawno przez francuską Krajową
Komisję Drogową (Comité National Routier – CNR) dokumentem
nt. transportu drogowego w Polsce większość polskich kierowców otrzymuje dodatki uzależnione od wydajności (wyliczane w
oparciu o przejechaną odległość), a dodatki tego typu są prawnie
zakazane (Comité National Routier, 2017).
Obecne warunki oraz ramy prawne określające warunki socjalne
i warunki pracy w drogowym transporcie towarów w Polsce jasno
wskazują na to, jak negatywnie na sytuację wpływa brak układów
zbiorowych pracy. Istnieją jedynie podstawowe warunki przyjęte
w aktach prawnych, a dodatkowe wynagrodzenie i inne dodatki
zależą w pełni od dobrej woli konkretnego pracodawcy. Przedstawiciele NSZZ Solidarność stwierdzają, że zarówno polski rząd, jak
i pracodawcy w Polsce są zainteresowani utrzymaniem kosztów
ubezpieczenia społecznego na niskim poziomie, ponieważ uważa
się to za kluczowy czynnik zwiększania konkurencyjności polskiego sektora transportu drogowego.

35) http://tlp.org.pl/en/about-us/history/
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Dodatkowo brak układów zbiorowych pracy wiążących dla całego
sektora sprawia, że różne kwestie, takie jak czas pracy i wynagrodzenia, a mianowicie nadgodziny, praca w nietypowych godzinach, czas dostępności, okresy odpoczynku (i wynagrodzenie w
tym czasie), jak również załadunek czy rozładunek samochodów
ciężarowych pozostają bez rozwiązania.
KSTD NSZZ Solidarność ostro skrytykował bieżący system wynagrodzeń oraz problematyczne warunki pracy, ponieważ są one
niekorzystne dla kierowców w Polsce i nie gwarantują społecznie
trwałego rozwoju.

Pojawiają się także sygnały, że bieżący system warunków pracy
i warunków socjalnych nie jest zrównoważony ekonomicznie w
dłuższej perspektywie. Polskie związki zawodowe podkreślają również w swym niedawno opublikowanym sprawozdaniu
dotyczącym polskiego rynku drogowego transportu towarów, że
na rynku tym coraz bardziej brakuje kierowców, co pogorszy się
w przyszłości z uwagi na zmiany demograficzne. Przedstawiciele
związku zawodowego NSZZ Solidarność z sekcji transportu podkreślają, że brak kierowców jest kompensowany przez kierowców
z zagranicy, szczególnie z Ukrainy.

4.7.3	WYZWANIA STOJĄCE PRZED NEGOCJACJAMI UKŁADÓW
ZBIOROWYCH PRACY
Choć kierowcy w transporcie drogowym są jedną z największych
grup zawodowych na polskim rynku pracy, poziom uposażenia i
warunki pracy są w Polsce poniżej przeciętnej (przynajmniej jeżeli
nie weźmie się pod uwagę diet i dodatków na zakwaterowanie). W
swej prezentacji podczas warsztatów zorganizowanych w styczniu
2019 r. W Wiedniu, w ramach projektu ETF przewodniczącego Sekcji Transportu Drogowego NSZZ Solidarność stwierdził, że uposażenie 80 % kierowców samochodów ciężarowych w Polsce wynosi
zaledwie tyle, co pensja minimalna, czyli € 500, a dochody brutto
(czyli cześć objęta obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym)
większości kierowców samochodów ciężarowych jest niższa od
dochodu netto pracowników nawet niewielkich przedsiębiorstw w
innych branżach.

miesięcznej pensji. Koszty takie ponosi zazwyczaj pracownik,
który chciałby rozpocząć pracę jako kierowca.

Związek zawodowy NSZZ Solidarność stwierdza także, iż coraz większy niedobór kierowców na polskim rynku drogowego
transportu towarów nie doprowadził dotychczas do poprawy
wynagrodzeń i warunków pracy. Aby zareagować na niedobór kierowców na rynku pracy, polskie firmy transportowe zaczęły raczej
zatrudniać kierowców z zagranicy, np. Z Ukrainy, Rumunii, Gruzji
i Kazachstanu, którzy są nawet tańsi niż kierowcy polscy. Należy
tu zauważyć, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami
delegowania pracowników możliwe jest również oddelegowywanie
nawet obywateli krajów trzecich, którzy uzyskają odpowiednie
zaświadczenie A1 w państwie członkowskim UE (np. W Polsce), do
dowolnego innego państwa członkowskiego UE. 36)

KSTD NSZZ Solidarność skrytykowała również praktyki biznesowe, które stały się powszechne kilka lat temu, a mianowicie
zjawisko agencji pracy tymczasowej i wypożyczania kierowców
innym przedsiębiorstwom. Na warsztatach zorganizowanych
w ramach projektu ETF przedstawiciele związków zawodowych
mówili o przedsiębiorstwach, które mają np. 10 samochodów ciężarowych, ale zatrudniają ponad 100 kierowców, których bardzo
często wypożyczają innym przedsiębiorstwom, nierzadko firmom
przykrywkom dużych przedsiębiorstw logistycznych z Europy
Zachodniej.

Kolejnym powodem trudności w przyciągnięciu młodych ludzi
do sektora transportu jest koszt szkoleń dla kierowców i koszt
uzyskania koniecznych kwalifikacji. Szacowany koszt szkoleń
dla kierowców i egzaminów niezbędnych, by rozpocząć prace w
zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego wynosi co najmniej
€ 2 200, czyli dwukrotność, a nawet trzykrotność średniej 

Kolejnym problemem na polskim rynku drogowego transportu
towarów, wskazywanym przez KSTD NSZZ Solidarność jest
duża liczba jednoosobowych przedsiębiorstw (EPU). Ponieważ
działalność gospodarczą można założyć dość łatwo i nie jest
to proces kosztowny, liczba jednoosobowych przedsiębiorstw
znacząco wzrosła na przestrzeni ostatniej dekady. Obecnie około
80 % wszystkich przedsiębiorstw należy do tej kategorii. Warunki
pracy oraz poziom wynagrodzenia w EPU są często bardzo złe, a
na rynku polskim obserwuje się również nasiloną konkurencję w
zakresie kosztu świadczonych usług.

Związek zawodowy Solidarność stwierdza również, iż należy się
zająć innym palącym problemem, a mianowicie obchodzeniem
przepisów prawnych przez realizację zleceń drogowego przewozu
towarów przy użyciu lekkich samochodów dostawczych (LCV)
o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
Zdaniem związku zawodowego warunki pracy i warunki socjalne
panujące obecnie w tym segmencie branży transportowej są
nieakceptowalne, w związku z czym należałoby przyjąć surowsze
przepisy.

36) Formularz A1 poświadcza, które przepisy o ubezpieczeniach społecznych mają zastosowanie do posiadacza formularza.
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Przedstawiciele polskich związków zawodowych uczestniczących
w projekcie wskazują także na fakt, że kierowcom w Polsce, jak
również w całej UE nie stwarza się godnych warunków i nie udostępnia się wystarczającej infrastruktury i wzdłuż dróg. Obecnie
kierowcy zmuszeni są pracować bez dostępu do podstawowych
udogodnień, takich jak możliwość wygodnego przenocowania w
godnych warunkach, bezpieczne parkingi z dostępem do jadłodajni z niewygórowanymi cenami i wystarczającym zapleczem
sanitarnym.
Z uwagi na powyższe KSTD NSZZ Solidarność zgłosiła następujące podstawowe żądania w odniesieniu do uczciwych umów
zatrudnienia, płac i warunków pracy kierowców samochodów
ciężarowych w Polsce:

»» jednolite zasady dotyczące kosztów podróży/ diet
(minimum € 60);

»» wypłata wystarczających kwot zryczałtowanych na zakwaterowanie;

»» wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach i w nocy;
»» dodatki za załadunek i rozładunek towarów;
»» możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę (po 35 latach
pracy jako kierowca lub po 40 latach pracy, niezależnie od
wieku);

»» pracodawca bezwzględnie pokrywa koszty szkoleń kierowców
niezbędne do utrzymania kwalifikacji zawodowych.

»» rzeczywista, a nie fikcyjna płaca za wykonaną pracę;
»» minimalna pensja podstawowa w wysokości co najmniej
€ 800, od której będą odprowadzane składki na ubezpieczenie
społeczne;
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DK

BE

DE

AT

NL

PL

CZ

Dodatek za staż pracy

UZP

Przepisy/
UZP

UZP

UZP

UZP

UZP

Nie

Dodatek za jakość

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

UZP

Nie

Trzynastka/dodatek świąteczny

Nie

Przepisy/
UZP

UZP

UZP

Nie

Nie

Nie

Zwrot wydatków w podróży służbowej

Przepisy

Przepisy/
UZP

Przepisy/
UZP

Przepisy/
UZP

Przepisy/
UZP

Przepisy

Przepisy

Dieta dzienna, by zrekompensować
oddelegowanie

Przepisy

Przepisy/
UZP

Przepisy

Przepisy

UZP

Przepisy

Przepisy

Dodatek urlopowy

Przepisy

Przepisy/
UZP

Przepisy/
UZP

Przepisy/
UZP

Przepisy/
UZP

Przepisy

Przepisy

UZB = collective bargaining agreements;
Źródło: Zestawienie autorów przygotowane w oparciu o odpowiedzi w ankietach, wywiady i wypowiedzi podczas warsztatów.

Tabela 10: Składniki wynagrodzeń poza pensją podstawową

4.8 UKŁADY ZBIOROWE PRACY ZMIENIAJĄ SYTUACJĘ
Analiza poszczególnych krajów pod względem przepisów prawnych regulujących warunki socjalne i warunki pracy w drogowym
transporcie towarów jasno wykazuje, że układy zbiorowe pracy na
poziomie branży wiele zmieniają, nie tylko jeżeli chodzi o szczegółowość postanowień, ale również w odniesieniu do aspektów,
które wychodzą poza kwestie płacowe, a aspekty te są regulowane
w dyrektywach UE (czas pracy i okresy odpoczynku).
Tabela 10 ilustruje, że w tych krajach, w których układy zbiorowe
pracy odgrywają zasadniczo istotną rolę, wynagrodzenie obejmuje składniki, które często wychodzą poza obowiązek ustawowy, np.
premie za staż pracy czy premie bożonarodzeniowe.
Poza aspektami wynagrodzenia układy zbiorowe pracy mają jeszcze inny – nie mniej ważny wymiar. Jak wykazano w poprzednich
rozdziałach analizy układy zbiorowe pracy rozwiewają wątpliwości
co do pewnych aspektów warunków socjalnych i warunków pracy
osób zatrudnionych w drogowym transporcie towarów, gdyż są
one bardziej szczegółowe od aktów prawnych.
Następujące aspekty uznano za ogromnie istotne:

»» definicja czasu pracy, czasu prowadzenia pojazdu i okresu

»» dodatki za pracę z substancjami niebezpiecznymi, towarami
ciężkimi, prace brudne

»» dodatkowy urlop wykraczający poza ustawowo przewidziany
okres

»» opis stanowisk/ zadań oraz grup zawodowych (kwalifikacje)
»» przyuczanie oraz szkolenia poszerzające kwalifikacje
(w tym ich finansowanie)

»» wynagradzanie praktykantów oraz warunki pracy podczas staży
»» normy BHP
»» wdrażanie przepisów UE na poziomie krajowym, np. szkolenia
inspektorów pracy

»» okresy wypowiedzenia oraz odprawy
»» wspólne fundusze socjalne i szkoleniowe oraz wsparcie dla
pracowników

»» wymogi dotyczące parkingów.

odpoczynku, jak również innych odnośnych pojęć (np. czasu
dostępności czy czasu świadczenia usług itd.)
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5

EGZEKWOWANIE
PRZEPISÓW
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„W Niemczech mamy wystarczające przepisy. Jednak przepisy te powinny mieć zastosowanie do
WSZYSTKICH pracowników w Niemczech. Należy zwiększyć częstotliwość i powszechność
kontroli, szczególnie w odniesieniu do tygodniowego okresu odpoczynku w kabinie samochodu
ciężarowego oraz ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Przede wszystkim jednak w
przypadku przeprowadzenia kontroli, obowiązkowe powinno być nakładanie kar na WSZYSTKICH,
którzy naruszyli przepisy.” [Przedstawiciel zarządu przedsiębiorstwa, Niemcy]
„Przepisy socjalne mające zastosowanie do sektora międzynarodowego transportu drogowego
są bardzo skomplikowane i niezrozumiałe, dają pole do wielu wykładni. Konieczne jest regularne
szkolenie kierowców, organów kontrolnych, przedsiębiorstw transportowych i dostawców.
Uważamy również, że należy zmienić przepisy europejskie w taki sposób, by zagwarantować ich
łatwiejsze i elastyczniejsze stosowanie.”
[Przedstawiciel organizacji pracodawców w sektorze drogowego transportu towarów, Polska]

5.1	LUKI W PRZEPISACH PRAWNYCH, OBCHODZENIE
PRZEPISÓW I N
 ARUSZENIA
Analiza ex-post przepisów europejskich w branży transportu
drogowego, przeprowadzona w ramach programu sprawności i
wydajności regulacyjnej (REFIT) w latach 2015–2017 wykazała, że
obowiązujące przepisy dotyczące praw socjalnych oraz ich egzekwowanie nie pozwoliło na zajęcie się problemami i wyzwaniami
natury społecznej, pojawiającymi się na rynku pracy (Komisja
Europejska, 2016a, 2017a, 2017b). Parlament Europejski również
zaczął analizować problem i zlecił analizy skuteczności przepisów
w sektorze transportu drogowego (Parlament Europejski, 2016a,
2016c; Pastori/Brambilla, 2017). Oto zestawienie zagadnień, na
które wskazała analiza skutków oraz inne badania:

»» niedociągnięcia w obowiązujących przepisach socjalnych
dotyczących transportu drogowego (w szczególności w odniesieniu do czasu pracy kierowców, czasu prowadzenia pojazdu
oraz okresów odpoczynku),

»» nieskuteczne wdrażanie w transporcie drogowym przepisów
dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz

Za główny problem uznano niedostateczne stosowanie się do
obowiązujących aktów prawnych i ich niedostateczne egzekwowanie w państwach członkowskich. Różnice między państwami członkowskimi wynikają z rozbieżnej wykładni przepisów
prawnych, odmiennych definicji pojęć oraz różnej kategoryzacji
naruszeń, różnic w surowości kar i sankcji oraz rozbieżności w
mechanizmach kontroli i egzekwowania prawa (Tsamis, 2018).
Wyniki naszej analizy również na to wskazują. Na przykład, zapytaliśmy rady zakładowe o najczęstsze formy naruszeń przepisów
o czasie pracy, o wynagrodzeniach oraz pozostałych przepisów
socjalnych. Respondenci stwierdzają, że najczęściej naruszenia
dotyczą czasu pracy i przerw oraz okresów odpoczynku, kolejna
kategoria to brak wynagrodzenia za przepracowany czas oraz
nieuprawniona ingerencja w działanie tachografu lub zmiany w rejestrach z tachografów. Ponad 90 % ankietowanych związkowców
zgadza się/ stanowczo zgadza się, że kluczowymi problemami są tu
„…niski poziom egzekwowania przepisów oraz brak skutecznej kontroli (na przykład czasu pracy i czasu prowadzenia pojazdu (…)”.

»» firmy przykrywki i nielegalny kabotaż.
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Respondenci ze związków zawodowych różnie interpretują powody naruszeń przepisów dotyczących czasu pracy, wynagrodzeń i
innych przepisów socjalnych. Odpowiedzi związków zawodowych
co do powodów naruszeń są dość spolaryzowane, wśród wskazywanych bądź całkowicie odrzucanych powodów sytuacji są luki w
przepisach, na przykład w zasadach kabotażu, działania związane
z rejestracją pojazdów w innym państwie, dodatki za wydajność,
oszustwa i nadużycia, jak również niezbyt surowe kary i sankcje.
Jednak wszyscy uważają, że kluczowym problemem jest brak odpowiednich inspektorów, którzy mogliby przeprowadzać kontrole.

Należy zauważyć, że wyzwania związane z przepisami wykonawczymi to bardzo istotny problem dla pracodawców, na co
wskazuje poniższa tabela.

W odniesieniu do sposobów poprawienia sytuacji związki zawodowe bardzo często podkreślają potrzebę poprawy stosowania i
egzekwowania obowiązujących przepisów, poprawy skuteczności i
liczby kontroli oraz lepszego finansowania organów ścigania.

Podsumowując, można zauważyć, że wyzwaniem jest nie tyle brak
przepisów, co ich wdrażanie i stosowanie się do nich.

Chodź około połowy przedstawicieli pracodawców uważa, że
istnieje obszerny zbiór zasad i nie ma konieczności przyjmowania
nowych, ponad 60 % przedstawicieli zarządów uznaje, że kontrole
stosowania tych przepisów i nadzór nad nim są niewystarczające.
Ponad 60 % respondentów uważa również, że sankcje i kary nie są
dostatecznie skuteczne.

Ponadto żądania związków zawodowych wiążą się ze stosowaniem krajowego prawa pracy do wszystkich kierowców, którzy
działają na terytorium danego kraju, z szybszą instalacją inteligentnych tachografów oraz surowszymi karami (np. czasowym
odebraniem prawa jazdy lub usunięciem z rynku przedsiębiorstw
transportowych bez samochodów ciężarowych).

Zgadzam
się/
Stanowczo
się zgadzam

Nie mam
zadania

Nie zgadzam
się/Stanowczo się nie
zgadzam

Nie wiem/
brak
odpowiedzi

Istnieją wystarczające przepisy prawne.

47,5

8,2

41,0

3,3

Egzekwowanie przepisów w ramach kontroli jest wystarczające.

18,0

8,2

73,8

0,0

Sankcje i kary są skuteczne.

6,6

27,9

63,9

1,6

Nie ma potrzeby przyjmowania dodatkowych lub konkretnych
zasad, by poprawić egzekwowanie przepisów lub zająć się ich
nieprawidłowym stosowaniem.

29,5

14,8

54,1

1,6

Źródło: wmp, tabela przygotowana w oparciu o odpowiedzi na pytania ankiety przeprowadzonej w ramach analizy.

Tabela 11: Ocena przepisów UE i ich egzekwowania przez zarządy przedsiębiorstw (odpowiedzi przedstawicieli zarządów w %)
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5.2 PROBLEMY Z KONTROLAMI
„Kiedyś wyliczyliśmy, że mamy mniej inspektorów pracy niż kraje trzeciego świata. Złożyliśmy
również skargę do MOP, która poparła nasze wnioski; jednak nic się nie zmieniło.”
[Przedstawiciel związków zawodowych, Holandia]
Dyrektywa Wykonawcza 2006/22/WE ustala minimalny poziom
kontroli drogowych w siedzibach przedsiębiorstw transportowych,
które państwo członkowskie winno przeprowadzić co roku. Co
więcej obliguje państwa członkowskie do przekazania sprawozdań
krajowych z informacji o kontrolach. Sprawozdania te mają być
publikowane w sprawozdaniu sporządzanym co dwa lata przez
Komisję Europejską, które przedstawi poziom kontroli drogowych
i w siedzibach firm transportowych oraz wykryte wykroczenia.
Ostatnie sprawozdanie zostało opublikowane w marcu 2017 r. I
obejmuje okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. (Komisja Europejska, 2017e). Wykazuje ono, że najczęstsze wykroczenia
dotyczą okresów odpoczynku (25 %), przerw (23 %) i zapisu
czasu pracy (17 %).
Coraz poważniejszym problemem jest manipulowanie przy zapisie tachograficznym w samochodach ciężarowych. W przeszłości
łatwo było wykryć nadużycia tachograficzne, prowadzone przez
austriackie organy ścigania w latach 2017–2018 dochodzenie
ujawniło, że przestępcy są coraz bardziej wyrafinowani, a ich
działania polegają na wprowadzaniu zmian na wyświetlaczu i w

oprogramowaniu, by utrudnić egzekwowanie przepisów o czasie
prowadzenia pojazdu i okresach odpoczynku.
W odniesieniu do współpracy administracyjnej między państwami
członkowskimi respondenci informują, że brak jest systematycznej
współpracy między państwami członkowskimi oraz odpowiedniego
systemu oceny ryzyka (Komisja Europejska, 2017a). Rozporządzenie (UE) nr 1213/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiaj wspólne
zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych
przedsiębiorców transportu drogowego, by usprawnić wymianę
informacji między państwami członkowskimi, tak by odpowiednie
organy mogły lepiej nadzorować przestrzeganie obowiązujących
przepisów przez przedsiębiorstwa transportu drogowego (Komisja
Europejska, 2010). Rozporządzenie przewiduje, że przekazywane informacje powinny obejmować informacje o naruszeniach,
powiadomienia o naruszeniu oraz odpowiedzi na powiadomienia
o naruszeniu. Należy także podawać odpowiedzi na zapytania
dotyczące zweryfikowania dobrej reputacji przedsiębiorstw zarządzających transportem. Poza tym rozporządzenie (UE) 2016/403
z dnia 18 marca 2016 r określa klasyfikację poważnych i bardzo
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poważnych naruszeń przepisów unijnych w transporcie drogowym.
Przeprowadzona w 2017 r. analiza wykazała, że trzy państwa członkowskie (Polska, Luksemburg i Portugalia) wciąż nie podłączyły do
sieci swoich elektronicznych rejestrów przedsiębiorców transportu
drogowego. Analiza wykazała jednak również, że niektóre państwa
członkowskie regularnie korzystają z rejestru europejskiego, by
wymieniać się informacjami z innymi państwami członkowskimi, w
szczególności w odniesieniu do dobrej reputacji przedsiębiorstw i
poważnych naruszeń (Komisja Europejska, 2017d).
Za nadzór nad drogowym transportem towarów w analizowanych
krajach odpowiada szereg organów. Policja często odpowiada za
bezpieczeństwo na drogach i kontrolę prędkości, zaś inspekcje
handlowe bądź inspekcje pracy odpowiadają za BHP. Poza tym istnieją również inne instytucje zaangażowane w kontrolę warunków
pracy i warunków socjalnych, na przykład organy kontroli granicznej, policja celno-skarbowa lub inspektorzy zakładu ubezpieczeń
społecznych.
Nasza analiza dowiodła, że poważnym problemem jest niska liczba i powierzchowność kontroli. Choć poszczególne kraje zasadniczo spełniają wymogi dyrektywy 2006/22/WE w zakresie liczby
kontroli, wszyscy ankietowani przedstawiciele związków zawodowych uważają, iż liczba kontroli jest zbyt niska, jak również że
są one zbyt powierzchowne. Wynika to przede wszystkim z braku
odpowiednich inspektorów. Austriaccy przedstawiciele związków
zawodowych poinformowali podczas warsztatów ETF realizowanych w ramach projektu, że rząd często obiecuje powołanie
większej liczby inspektorów, jednak ostatecznie ich nie zatrudnia.
Na podobne problemy wskazywał związek zawodowy vida podczas
warsztatów ETF w Wiedniu w styczniu 2019 r. W całej Austrii działa
zaledwie 500 inspektorów, co nie jest liczbą wystarczającą. Jednak
zdaniem austriackich związków zawodowych nie jest to jedyny problem. Inne problemy wynikają z faktu, że kontrola przestrzegania
zasad kabotażu jest w praktyce niemożliwa. A nawet jeżeli kontrola
wykaże nadużycia, zagraniczne przedsiębiorstwa nie uiszczają kar i
grzywien, ponieważ nie ponoszą za to żadnych konsekwencji.
Związki zawodowe krytykują również fakt, że gdy zwracają uwagę
na naruszenia, inspektorzy podejmują działania zbyt późno, by
można było dowieść nadużyć. W Danii są tylko trzy miejsca, gdzie
można skontrolować duże samochody ciężarowe. Poza tym policja i organy nadzoru nie mają odpowiednich zasobów kadrowych,
by przeprowadzać kontrole.
Przedstawiciele niemieckich związków zawodowych wyjaśniają,
że Federalny Urząd ds. Transportu Towarów (Bundesamt für
Güterverkehr, BAG) zatrudnia tylko 200 inspektorów, którzy
przeprowadzają kontrole w zakresie czasu prowadzenia pojazdu,
zasad kabotażu lub innych naruszeń. Dokładne kontrole pozwa-

lają na wykrycie naruszeń w 75 % kontrolowanych samochodów
ciężarowych (przy standardowej kontroli średnia ta wynosi 25 %).
W 2017 r. nałożono grzywny na łączną kwotę € 1 600 495,00 i
wydano 105 wyroków kary pozbawienia wolności. Z drugiej strony
jest 400 inspektorów, którzy zajmują się wyłącznie kontrolą naruszeń w zakresie niemieckiego podatku drogowego. Naruszenia w
zakresie podatku drogowego wykazano jedynie w 2 % wszystkich
skontrolowanych pojazdów.
W Holandii, gdzie związki zawodowe narzekają na ogromny niedobór inspektorów, niektóre kontrole zostały przejęte przez związki
zawodowe. „Policja zbiorowa” – związków zawodowych i pracodawców (np. stworzona przez FNV grupa VNB), która monitoruje
wdrażanie postanowień układów zbiorowych pracy, sprawdza także
prawidłowość stosowania prawa pracy w przedsiębiorstwach sektora transportowego. Układy zbiorowe pracy określają narzędzia
niezbędne do skutecznego egzekwowania norm w zakresie warunków pracy. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż każde przedsiębiorstwo
należy poddać indywidualnej kontroli. Jeśli jednak konkretna firma
jest podejrzewana o naruszenia związane z wynagrodzeniem, musi
ona udowodnić, że postępuje zgodnie z przepisami.
Co więcej przedsiębiorstwa w Holandii są kontrolowane na podstawie analizy naruszeń i zagrożeń. W systemie tym każde naruszenie
otrzymuje konkretną liczbę punktów na podstawie analizy ryzyka.
Wszystkie skargi, sygnały i raporty zbierane są w centralnej bazie
danych różnych inspektoratów pracy, co pozwala odpowiednio
sklasyfikować każdą skargę. Wynik analizy wpływa na decyzję o ty,
czy dane przedsiębiorstwo zostanie poddane kontroli lub samokontroli. Informacje są gromadzone i dokumentowane podczas
kontroli drogowych. Interesujący jest fakt, że wyniki – w podziale
na kraje pochodzenia samochodów ciężarowych – również świadczą o tym, że większość kontroli po, których nałożono kary, dotyczy
samochodów ciężarowych z Litwy, Irlandii, Finlandii i Słowacji, jak
również z Holandii (Schipper, nieznany rok publikacji).
W Republice Czeskiej 700–800 inspektorów pracy zajmuje się
kontrolą przestrzegania przepisów BHP we wszystkich sektorach, a
zatem również w drogowym transporcie towarów, na terenie całych
Czech. Czeski związek zawodowy OSD stwierdza, że inspektorzy
pracy nie posiadają wystarczających kwalifikacji, by wykonywać te
zadania, gdyż w sektorze drogowego transportu towarów istnieje
bardzo wiele przepisów specjalnych. Jedną z konsekwencji takiego
stanu rzeczy jest fakt, że inspektorzy często unikają przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwach zajmujących się drogowym
przewozem towarów. Dlatego związek zawodowy zaczął oferować
współpracę w zakresie szkolenia inspektorów pracy w stosowaniu
prawa pracy w transporcie drogowym. Współpraca ta zaczyna
przynosić owoce; np. W jednym z przedsiębiorstw transportowych
zalecono regularne sprzątanie kabin kierowców.

68 | WARUNKI SOCJALNE W BRANŻY LOGISTYCZNEJ W EUROPIE: ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSPORTU DROGOWEGO

5.3	POZOSTAŁE PROBLEMY ZWIĄZANE Z
EGZEKWOWANIEM PRZEPISÓW
„Karane powinno być jedynie przedsiębiorstwo. Kierowcy nie powinni być pociągani do
odpowiedzialności, gdyż są oni jedynie ostatnim ogniwem. Gdyby działali zgodnie z prawem,
groziłoby im zwolnienie.” [Przedstawiciel związków zawodowych, Niemcy]
„Biorąc pod uwagę niskie uposażenie kierowców w Czechach oraz wysokie kary w krajach
Europy Zachodniej, skutki takich kar dla kierowcy są katastrofalne.”
[Przedstawiciel związków zawodowych, Czechy]
W kontekście egzekwowania przepisów ważne jest, by pamiętać, że środki karne za naruszenie wciąż zależą od przepisów
prawa karnego państwa członkowskiego. Prawo karne należy do
kompetencji państw członkowskich, a nie opiera się na przepisach
wspólnotowych. Ponieważ przepisy prawa karnego poszczególnych państw członkowskich różnią się między sobą, naruszenia w
jednym państwie mogą prowadzić do nałożenia sankcji, którymi
nie będą zagrożeni konkurenci z innego państwa członkowskiego.
Analizy wykazują, że państwa członkowskie stosują różne rodzaje
kar, a poziom grzywien różni się w dużym stopniu (Komisja Europejska, 2009; Pastori/Brambilla, 2017).

niewłaściwe prawa jazdy, niestosowanie okresów odpoczynku,
bezpieczeństwo ładunku oraz stan pojazdu. W Danii kierowca odpowiada za przekroczenie ograniczenia prędkości, stan samochodu ciężarowego i przestrzeganie okresów odpoczynku.

W trakcie realizacji projektu ETF związki zawodowe, również z
krajów Europy Środowej i Wschodniej, stanowczo potwierdziły w
występowanie takich problemów.

Czeski związek zawodowy OSD prowadzi obecnie kampanię
przeciw wysokim karom nakładanym na czeskich kierowców w
krajach Europy Zachodniej. W szczególności mówi się obecnie o
dwóch przypadkach, w których czescy kierowcy zostali uznani
za winnych przemytu uchodźców w przyczepach ciężarowych i
w tej chwili odbywają długą karę pozbawienia wolności i muszą
zapłacić wysokie grzywny. Z uwagi na znaczące dysproporcje w
wynagrodzeniach kary nakładane według stawek zachodnioeuropejskich są dla czeskich kierowców bardzo wysokie. Związek żąda
zatem, by kierowcy, którzy naruszą te przepisy, byli stawiani przed
wymiarem sprawiedliwości w kraju pochodzenia.

Zdaniem przedstawicieli związków zawodowych Dania nakłada
dość wysokie kary za wykroczenia, podczas gdy kary w Niemczech i Holandii są niższe niż w krajach ościennych. Jednakże
przedstawiciele ci twierdzą również, iż problemem jest fakt, że
kary nakładane są nie tylko na pracodawcę, lecz również na kierowcę. Przedstawiciele związku zawodowego ver.di stwierdzili, że
choć mają oni relatywnie mały wpływ na pewne kwestie, kierowców pociąga się do odpowiedzialności za przekraczanie prędkości,

Poza potrzebą większego ujednolicenia kar i sankcji w przypadku
naruszeń związki zawodowe zgadzają się również co do tego, że
należy zająć się lukami prawnymi oraz kwestiami, które dotychczas nie zostały ujęte w aktach prawnych, w szczególności
nasilającym się przewożeniem towarów w lekkich pojazdach
dostawczych (LCV) poniżej 3,5 tony.
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„Zharmonizowany europejski rynek transportowy ma ogromne znaczenie w ułatwianiu rzeczywistej
swobody przemieszczania się towarów i ludzi w UE. Nie wolno nie doceniać korzyści płynących
ze zintegrowanego europejskiego rynku transportu: poprawiona mobilność, bardziej zrównoważony rozwój chroniący środowisko, poprawa spójności wewnętrznej oraz międzynarodowej konkurencyjności UE. Nie można jednak tego osiągnąć, działając na szkodę uczciwych zasad postępowania
i warunków pracy pracowników zatrudnionych w branży transportowej, jakości usług transportowych oraz bezpieczeństwa pasażerów, pracowników i towarów. [ETF, 2018, s. 3]
„Wspólna Europa to bardzo dobry pomysł, przy czym opracowanie tego projektu i jego wdrożenie
jest wciąż niewystarczające.” [Przedstawiciel związków zawodowych, Belgia]
„Liberalizacja rynku prowadzi do anarchii i pogorszenia się warunków socjalnych. Potrzeba nam
wspólnych europejskich zasad i warunków pracy.” [Przedstawiciel związków zawodowych, Polska]
Niniejsza analiza pozwoliła na zebranie bogatych i świeżych dowodów na zasadniczą rolę układów zbiorowych pracy oraz działań
i kampanii związków zawodowych w odniesieniu do poprawy
warunków socjalnych i warunków pracy w drogowym transporcie
towarów w Europie i w walce z dumpingiem społecznym oraz
nielegalnym postępowaniem.
W analizie zajęto się lukami informacyjnymi. Dotyczy to na
przykład informacji o tendencjach biznesowych i rynkowych
w sektorze oraz tego, w jaki sposób tendencje te wpływają na
warunki socjalne i warunki pracy w branży. Przeprowadzona
analiza, a w szczególności wyniki ankiety online, przeprowadzonej
wśród branżowych związków zawodowych, gremiów reprezentujących interesy pracowników na poziomie przedsiębiorstwa oraz
organizacji pracodawców i pojedynczych przedsiębiorstw, jak
również wywiadów i wypowiedzi podczas warsztatów, pozwoliły na
nowo przyjrzeć się sytuacji i ocenić wpływ firm przykrywek, nielegalnego kabotażu, fałszywego samozatrudnienia, podzlecania
i wykorzystywania lekkich samochodów dostawczych, by obejść
europejskie i krajowe akty prawne dotyczące warunków pracy.
Analiza, w której zebrano materiały i informacje z zastosowaniem
różnych metod, opisanych powyżej, wypełniła lukę w zakresie
informacji i danych dotyczących krajowych warunków ramowych
i aktów prawnych nt. warunków socjalnych i warunków pracy w
sektorze drogowego transportu towarów. W bieżącej analizie skupiono się przede wszystkim na roli układów zbiorowych pracy w
ustalaniu wynagrodzenia minimalnego, określaniu struktury płac

oraz pozostałych składników wynagrodzenia, jak również ustalaniu świadczeń, zasiłków i praw do ubezpieczenia społecznego.
Koncentrując się na siedmiu krajach, analiza wykazuje, że rola
negocjacji zbiorowych i układów zbiorowych pracy na poziomie
branży, jak i na poziomie regionalnym i lokalnym (przedsiębiorstw)
znacząco się różni ze względu na odmienne krajowe systemy prawne i przepisy, takie jak możliwość przedłużenia obowiązywania i
powszechne obowiązywanie układów zbiorowych pracy. W konsekwencji powszechność negocjacji zbiorowych różni się w zależności od kraju od niemal 100 % objętych układami przedsiębiorstw i
pracowników w sektorze, w Austrii, Belgii i Danii do bardzo niskiego
odsetka przedsiębiorstw objętych układami w Polsce, Czechach
i Niemczech. Analiza wykazała również dużą zależność między
powszechnym członkostwem w związkach zawodowych i wysokim
odsetkiem zrzeszenia w organizacjach pracodawców, z jednej
strony, a negocjacjami zbiorowymi, z drugiej strony. Należy również zauważyć, że w krajach, takich jak Belgia i Holandia państwo
odgrywa niebagatelną rolę we wspieraniu negocjacji zbiorowych
między związkami zawodowymi a pracodawcami, przez uznawanie
układów zbiorowych za wiążące dla całego sektora, jeżeli spełniono określone kryteria poziomu reprezentacji.
Choć analiza potwierdza istnienie znaczących różnic w uposażeniu kierowców, wskazuje również na to, że układy zbiorowe pracy
wychodzą znacznie poza płace: Układy zbiorowe pracy określają
strukturę płac w zależności od kwalifikacji i stażu pracowników,
ustalają minimalne wymogi w zakresie nadgodzin, pracy w nie-

WARUNKI SOCJALNE W BRANŻY LOGISTYCZNEJ W EUROPIE: ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSPORTU DROGOWEGO | 71

typowych godzinach lub w weekendy, regulują różne typy czasu
pracy, zasiłki i dodatki za pracę z substancjami niebezpiecznymi,
pracę związaną z dźwiganiem lub brudną pracę, dodatki urlopowa
lub premie na koniec roku oraz inne aspekty. Poza wynagrodzeniami układy zbiorowe pracy odgrywają również znaczącą rolę w
kształtowaniu warunków socjalnych i warunków pracy praktykantów, konkretnych norm BHP, praw pracowników do przyuczenia i
dalszych szkoleń, a nawet wymogów w zakresie infrastruktury na
parkingach. Istnienie funduszy na rzecz szkoleń, dobrego samopoczucia w pracy oraz zabezpieczenia społecznego, które zostały
stworzone przez strony w Belgii i Holandii, potwierdza ważną rolę
dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych.
Zarówno analiza poszczególnych krajów, jak i porównanie zasad
prowadzenia negocjacji zbiorowych i ich wyniku stanowczo
wskazują na fakt, że układy zbiorowe pracy zmienią sytuację w
odniesieniu do szczegółowości przepisów socjalnych, ale również
przez przewidywanie dodatkowych praw oraz materialnych i
niematerialnych korzyści.
Nasza analiza pozwoliła jednak również wykazać szereg wyzwać,
z którymi borykają się negocjacje zbiorowe, a nie wszystkie
zagadnienia problematycznie można rozwiązać w układach
zbiorowych pracy. W oparciu o układy zbiorowe pracy nie można
w zasadzie wyeliminować postępowania niezgodnego z prawem.
Układy zbiorowe pracy nie mają też zastosowania do konkurentów
zagranicznych, którzy np. stosują dumping społeczny. Poza tym
analiza poszczególnych krajów wykazała, że nie wszyscy pracownicy korzystają na układach zbiorowych. W Polsce nie zawarto
układu zbiorowego pracy na poziomie sektora, w Czechach
wynegocjowany niedawno układ zbiorowy pracy obejmuje jedynie
część pracowników, zaś w Niemczech uzgodniony w negocjacjach
zbiorowych poziom wynagrodzeń jest niższy niż uposażenie
zazwyczaj wypłacane przez pracodawców. W większości objętych
analizą krajów głównym problemem w kontekście negocjacji
zbiorowych jest wzrastająca liczba samozatrudnionych kierowców
oraz przedsiębiorstw jednoosobowych, ponieważ nie są oni objęci
układami zbiorowymi pracy.

Należy również zauważyć, że choć brakuje kierowców, pracodawcy
wciąż jeszcze nie zajęli się tym problemem poważnie, nie podwyższyli poziomu wynagrodzeń i nie poprawili warunków pracy,
by poprawić atrakcyjność tego zawodu. Jednocześnie związki
zawodowe stanowczo podkreślają, że brak kierowców zawodowych nie jest wynikiem niskiej atrakcyjności zawodu, lecz raczej
wiąże się ze złymi warunkami socjalnymi i warunkami pracy, które
należałoby poprawić w ramach negocjacji zbiorowych.
Materiał zebrany podczas analizy nie tylko jasno potwierdza
informacje i wiedzę zebrane już wcześniej w odniesieniu do
warunków pracy w drogowym transporcie towarów, lecz również
pozwala zadać pewne zasadnicze pytania dotyczące skuteczności
obowiązujących i planowanych przepisów UE.
Zdaniem związków zawodowych, ale również przedstawicieli zarządów, którzy wzięli udział w tej analizie, bieżące ramy legislacyjne charakteryzuje szereg niedociągnięć, co nie pozwala ograniczyć zjawiska dumpingu społecznego i ustanowić równych zasad
konkurowania na rynku drogowego transportu towarów. Słabość
ram prawnych w odniesieniu do warunków społecznych i warunków pracy polega przede wszystkim na: zbyt skomplikowanych
zasadach (w szczególności w odniesieniu do kabotażu), całkowicie nieodpowiednim i niedostatecznym egzekwowaniu przepisów
i niedostosowanych karach, jak również lukach prawnych, które
przełożyły się na obniżenie kosztów transportu, a co za tym idzie
pogorszenie warunków pracy i warunków socjalnych kierowców w
międzynarodowym, a coraz częściej również i krajowym, drogowym transporcie towarów.
Odpowiedzi w ankiecie i oceny uczestników analizy z krajowych
związków zawodowych, jak również przedstawiciele pracowników
i zarządów przedsiębiorstw stwierdzają, że warunki socjalne i
warunki pracy pogorszyły się na przestrzeni ostatnich lat, również
ze względu na różnice w uposażeniu i dochodach, które to różnice
pogłębiły się jeszcze bardziej w związku z coraz liczebniejszą grupą kierowców zawodowych z krajów spoza UE, nawet z tak daleka
jak Filipiny czy Tadżykistan.

72 | WARUNKI SOCJALNE W BRANŻY LOGISTYCZNEJ W EUROPIE: ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSPORTU DROGOWEGO

Szczególnie niepokojącym wynikiem naszej analizy przedsiębiorstw logistycznych i przewoźników drogowych w tym kontekście jest ocena przedstawicieli zarządu, według której przedsiębiorstwa stosujące się do przepisów prawa i wypłacające godne
wynagrodzenia nie mają szansy pozostać konkurencyjnymi w
transporcie międzynarodowym.
Analiza, a w szczególności ocena związków zawodowych z Europy
Środkowej i Wschodniej, wykazują, że kierowcy, przedstawiciele
pracowników i związki zawodowe z Europy Wschodniej i Zachodniej w zasadzie tak samo postrzegają sytuację na rynku. Wszyscy uważają, że podstawową przyczyną ogólnego pogorszenia
warunków socjalnych i warunków pracy jest dumping społeczny i
nieuczciwa konkurencja oraz niewystarczające i nieskuteczne mechanizmy kontroli i systemy kar. Wszyscy krajowi przedstawiciele
związków zawodowych i pracowników, jak również przedstawiciele
pracodawców i zarządów przedsiębiorstw uważają, że pewnymi
palącymi kwestiami należy zająć się natychmiast, by uniknąć
dalszego pogarszania się warunków socjalnych i warunków pracy,
ale również bezpieczeństwa na drogach w UE. W szczególności
pojawiły się jednoosobowe przedsiębiorstwa, zatrudniane w
oparciu o samozatrudnienie, które nie tylko konkurują wynagrodzeniami niższymi od pensji minimalnej, lecz również pracują,
nieprzestrzegając ram prawnych UE w zakresie warunków
socjalnych i warunków pracy. Podobnie zarówno związki zawodowe w Europie Zachodniej, ale również w Europie Środkowej i
Wschodniej wskazują na coraz częstsze wykorzystywanie lekkich
samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5
tony w międzynarodowym, drogowym transporcie towarów jako
na nowy sposób obchodzenia przepisów dotyczących czasu pracy
i okresów odpoczynku.

W tym kontekście można dojść do dwóch istotnych
wniosków w odniesieniu do poprawy warunków pracy
w drogowym transporcie towarów w oparciu o przepisy
ustawowe i inne środki prawne.

Po pierwsze zakres i skuteczność znowelizowanych
przepisów w bardzo mobilnym sektorze międzynarodowego, drogowego transportu towarów będzie ograniczony, dopóki utrzymywać się będą wysokie rozbieżności
między uposażeniem i dochodami kierowców. Poza tym
skuteczność ram prawnych na poziomie UE w zakresie
warunków socjalnych i warunków pracy będzie niska,
ponieważ na skuteczności tej kładzie się cieniem kabotaż, który w krajach Europy Zachodniej coraz częściej
zastępuje drogowy transport krajowy oraz coraz częściej
powstające jednoosobowe przedsiębiorstwa w drogowym
transporcie towarów. Nie istnieją sprawiedliwe i równe
zasady funkcjonowania rynku. Wynika to z faktu, że sprawiedliwe warunki pracy przede wszystkim opierają się
na godnym wynagrodzeniu i godnych dochodach, które
w idealnym świecie powinny być takie same dla wszystkich pracowników na jednolitym rynku lub przynajmniej
powinny opierać się na zasadzie tej samej płacy za taką
samą pracę w tym samym miejscu.
Prowadzi to do drugiego wniosku. Tocząca się obecnie
dyskusja nad pakietem ws. Mobilności i wzmocnieniem
ram prawnych i przepisów UE w odniesieniu do drogowego transportu towarów niewątpliwie obejmuje szereg
pozytywnych zmian.
Jednak takie zmiany na lepsze muszą być zakotwiczone w podstawowych warunkach prowadzenia polityki gospodarczo-społecznej w sektorze transportu i logistyki. Jakie minimalne normy
w zakresie uposażenia, różnych składników wynagrodzenia oraz
zabezpieczenia społecznego powinny obowiązywać na jednolitym
rynku drogowego transportu towarów? Jaka powinna być rola
przedsiębiorstw w sektorze drogowego transportu towarów, firm,
które korzystają z usług tych przedsiębiorstw oraz partnerów
społecznych oraz jakie powinni mieć oni obowiązki?
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