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Pani 
Dorota Kacprzyk
Prezes Izby Gospodarczej 
Komunikacji Miejskiej

Dotyczy: przeprowadzania przez pracodawców prewencyjnych kontroli trzeźwości 

pracowników. 

Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na pismo z dnia 23 lutego br.,znak: IGKM/P/11/2021, w sprawie prac 

legislacyjnych zmierzających do uregulowania kwestii przesiewowych badań trzeźwości 

pracowników, pragnę poinformować, co następuje. 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zwrócił się do Pana Łukasza Schreibera, Ministra – 

Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z 

wnioskiem o włączenie do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy o 

zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Celem projektowanej regulacji jest przede wszystkim 

stworzenie podstaw do wprowadzenia i przeprowadzania przez pracodawcę prewencyjnej, 

wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających 

podobnie do alkoholu w ich organizmach. 

Projekt ustawy został poddany procedurze uzgodnień wewnątrzresortowych. W chwili 

obecnej oczekujemy na dokonanie przedmiotowego wpisu do Wykazu prac legislacyjnych 

Rady Ministrów, co umożliwiłoby podjęcie dalszych prac w tym zakresie. 

Należy również zauważyć, że przedmiotowy projekt zostanie udostępniony na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy 

Proces Legislacyjny, niezwłocznie po skierowaniu go do uzgodnień międzyresortowych 
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i konsultacji publicznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia 

prac legislacyjnych. Wówczas, bylibyśmy zobowiązani za przedstawienie Państwa uwag i 

opinii do proponowanych rozwiązań. 

Z poważaniem Iwona Michałek

Sekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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