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Szanowna Pani Prezydent 

Chciałbym poinformować Panią Prezydent, że na podstawie pojawiających się 
w mediach informacji oraz w oparciu o napływające skargi podjąłem sprawę naruszania 
praw pracowniczych kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach realizujących 
zadania z zakresu komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
kierowców komunikacji miejskiej świadczących pracę na terenie Warszawy. 

W związku z tym wystąpiłem do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora 
Transportu Drogowego oraz do Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie z prośbą o 
przeprowadzenie kontroli w przedsiębiorstwach realizujących w Warszawie zadania z 
zakresu komunikacji miejskiej, a także o przedstawienie wyników poprzednio 
przeprowadzonych kontroli. Przeprowadzone przez te organy kontrole (na przestrzeni 
2007 r. i 2008 r.) wykazały szereg nieprawidłowości. Dotyczyły one w szczególności 
nieprzestrzegania przez pracodawców norm czasu pracy, przysługujących odpoczynków 
(skracanie odpoczynków dobowych i tygodniowych), czy też dopuszczania 
pracowników do pracy bez stosownych badań lekarskich i psychologicznych. 
Analizując treść udzielonych przez te organy kontrolne odpowiedzi można stwierdzić, 
że kontrolowani pracodawcy nie przestrzegają praw pracowniczych kierowców, a także 
nie potrafią właściwie zorganizować procesu pracy. Przykładowo z pisma OIP wynika, 
że Miejski Zakład Autobusowy sp. z o.o. powinien: niezwłocznie ustalić warunki 
wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, a także 
niezwłocznie określić w regulaminie lub układzie zbiorowym pracy wszelkie 
postanowienia zgodnie z art. 1041 Kodeksu pracy). 

Szczególny niepokój wzbudzają informacje, które dotyczą kwestii związanych 
z odpoczynkiem kierowców. Okazuje się, że często czas prowadzenia pojazdu bez 
wymaganego odpoczynku kształtuje się na poziomie 20-21 godzin, a średni okres 
prowadzenia pojazdu bez wymaganego odpoczynku wahał się w granicach od 5 do 25 
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godzin. Problem ten częściowo wynika z zatrudniania poszczególnych kierowców w 
dwóch firmach obsługujących autobusową komunikację miejską w Warszawie, a osoby 
odpowiedzialne za nadzór w Miejskim Zakładzie Autobusowym nie dysponują 
dostateczną wiedzą na temat dodatkowego zatrudnienia swoich pracowników. Jeden z 
kontrolowanych przedsiębiorców poinformował inspektorów transportu drogowego, że 
świadomie narusza normy czasu pracy, gdyż uważa to za „mniejsze zło" w porównaniu 
ze skutkami nie wywiązywania się z zawartych kontraktów. 

Należy również zauważyć, że stan techniczny części autobusów - mimo znacznej 
i zauważalnej poprawy w ostatnich latach - pozostawia wiele do życzenia (w 
szczególności dotyczy to wysłużonych autobusów produkcji węgierskiej). Sądzę, że 
rozwiązanie tego problemu - oprócz problemu przestrzegania praw pracowniczych 
kierowców - jest niezwykle ważne i powinno być priorytetem działań podejmowanych 
przez zainteresowane strony, gdyż użytkowanie niektórych z autobusów zagraża 
zdrowiu i życiu kierowców oraz pasażerów, a także innych uczestników ruchu 
drogowego. 

Mając na uwadze powyższe i działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r., Nr 14, poz. 
147 ze zm.), zwracam się do Pani Prezydent z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska 
w przedstawionych przeze mnie sprawach. 
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