Wyjanienia
do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o czasie pracy kierowców
I. Wstêp
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców /Dz.U. Nr 92, poz. 879/
uchyli³a dotychczasow¹ ustawê z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców
/Dz.U. Nr 123, poz. 1354, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 oraz z 2003 r. Nr 149, poz.
1452/.
W zwi¹zku z powy¿szym powsta³ nastêpuj¹cy stan prawny:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia br. okrela czas pracy kierowców
z uwzglêdnieniem postanowieñ dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób
wykonuj¹cych czynnoci w trasie w zakresie transportu drogowego.
2. Implementowane w uchylonej obecnie ustawie przepisy UE dotycz¹ce okresów
prowadzenia pojazdów, obowi¹zkowych przerw w prowadzeniu
i gwarantowanych okresów odpoczynku, od dnia wejcia Polski do Unii Europejskiej, obowi¹zuj¹ jako samodzielne akty prawne.
S¹ to:
1/ rozporz¹dzenie Rady nr 3820/85/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r.
w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnosz¹cych siê do
transportu drogowego,
2/ rozporz¹dzenie Rady nr 3821/85/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r.
w sprawie urz¹dzeñ rejestruj¹cych w transporcie drogowym.
II. Regulacje dyrektywy 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób
wykonuj¹cych czynnoci w trasie w zakresie transportu drogowego wdro¿one
w ustawie o czasie pracy kierowców
W zwi¹zku z wdro¿eniem regulacji przewidzianych dyrektyw¹ 2002/15/WE,
w ustawie o czasie pracy kierowców zosta³y wprowadzone nastêpuj¹ce przepisy:
1. W myl art. 6 ust. 2 do czasu pracy kierowców zalicza siê równie¿ czas /poza
przyjêtym rozk³adem czasu pracy/, w którym kierowca pozostaje na stanowisku
pracy, w gotowoci do wykonywania pracy, w szczególnoci podczas oczekiwania na za³adunek lub roz³adunek, których przewidywany czas trwania nie jest
znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczêciem danego okresu.
2. W art. 10 zosta³y zdefiniowane okresy pozostawania do dyspozycji. S¹ to okresy
/ inne ni¿ przerwy i czas odpoczynku/, podczas których kierowca nie jest obowi¹zany pozostawaæ na stanowisku pracy, bêd¹c jednak¿e
w gotowoci do rozpoczêcia albo kontynuowania prowadzenia pojazdu albo

wykonywania innej pracy. Pozostawanie do dyspozycji to w szczególnoci czas
towarzyszenia pojazdowi transportowanemu promem lub poci¹giem, czas oczekiwania
na
przejciach
granicznych
oraz
w
zwi¹zku
z ograniczeniami w ruchu drogowym. W uchylonej ustawie ww. sytuacje by³y
okrelone jako czas przestoju.
3. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 2 tygodniowy czas pracy kierowcy mo¿e zostaæ
przed³u¿ony do 60 godzin, jednak¿e w przyjêtym okresie rozliczeniowym /nieprzekraczaj¹cym 4 miesiêcy/ redni tygodniowy czas pracy kierowcy nie mo¿e
byæ d³u¿szy ni¿ 48 godzin. Dopuszczalne wymiary czasu pracy /tzn. 48 godzin i
60 godzin/ obowi¹zuj¹ równie¿ kierowcê, który pracuje u wiêcej ni¿ jednego
pracodawcy.
4. W analogii do obowi¹zuj¹cych ju¿ przerw w prowadzeniu pojazdu /z mocy powo³anego rozporz¹dzenia nr 3820/85/EWG, dyrektywa 2002/15, przewiduje przerwy przeznaczone na odpoczynek po szeciu kolejnych godzinach pracy kierowcy, w wymiarze co najmniej 30 minut, je¿eli liczba godzin pracy w danym dniu
nie przekracza 9 godzin lub w wymiarze co najmniej 45 minut, je¿eli liczba godzin pracy wynosi wiêcej ni¿ 9 godzin. Przepis ten znalaz³ wyraz w postanowieniu art. 13 ustawy.
Stosownie do art. 27 przerwy te nie maj¹ zastosowania do kierowców, którzy
wykorzystali w danym dniu przerwy w prowadzeniu pojazdu, obowi¹zuj¹ce od
dnia wejcia do Unii Europejskiej z mocy rozporz¹dzenia nr 3820/85/EWG.
Oznacza to, ¿e kierowca jest obowi¹zany wykorzystaæ przerwê tylko
z jednego tytu³u. Stosowanie przerwy w pracy, o której mowa w art. 13 ustawy
ma miejsce w sytuacji, gdy kierowca nie ma obowi¹zku zastosowania siê do przepisów omawianego rozporz¹dzenia.
5. W art. 14 zosta³y wprowadzone przepisy okrelaj¹ce przerwy przeznaczone na
odpoczynek w wymiarze:
- co najmniej 11 godzin w ka¿dej dobie,
- co najmniej 35 godzin w ka¿dym tygodniu.
Stosownie do art. 27 przepis ten nie ma zastosowania do kierowców, którzy wykorzystali w danym dniu lub tygodniu odpoczynek, zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia nr 3820/85/EWG.
6. Zgodnie z dyrektyw¹, w art. 21 ustawy zawarto przepis stanowi¹cy, ¿e
w przypadku, gdy praca jest wykonywana w porze nocnej przez co najmniej 4
godziny, czas pracy kierowcy w danej dobie nie mo¿e przekraczaæ 10 godzin.
7. W zwi¹zku z wprowadzeniem w art. 12 ust. 3 zapisu dotycz¹cego czasu pracy
kierowcy zatrudnionego u wiêcej ni¿ jednego pracodawcy, w art. 24 pkt. 2 zobowi¹zano pracodawcê do uzyskania od kierowcy owiadczenia na pimie o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu
u innego pracodawcy.

8. Omówione wy¿ej przepisy art. 12 ust. 2 i 3, art. 13, art. 21 i art. 24 pkt 2 maj¹
zastosowanie tylko do kierowców objêtych przepisami rozporz¹dzenia nr 3820/
85.
9. Ze wzglêdu na równoleg³e obowi¹zywanie przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, rozporz¹dzenia nr 3820/85/EWG a tak¿e Umowy europejskiej dotycz¹cej pracy za³óg pojazdów wykonuj¹cych miêdzynarodowe przewozy drogowe /
AETR/, które to przepisy zawieraj¹ regulacje dotycz¹ce analogicznych unormowañ tj. przerw w pracy i w prowadzeniu pojazdów oraz okresów odpoczynku, w
art. 27 zawarto wyjanienia o wzajemnych relacjach pomiêdzy odnonymi przepisami.
10.W art. 28, 29 i 30 zosta³y wykonane upowa¿nienia przewidziane
w rozporz¹dzeniu nr 3820/85 dla krajów cz³onkowskich UE.
III. Normy czasu prowadzenia, obowi¹zkowe przerwy w prowadzeniu
i
gwarantowane
okresy
odpoczynku
kierowców
okrelone
w rozporz¹dzeniu Rady nr 3820/85/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r.
w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnosz¹cych siê do
transportu drogowego /omówienie przepisów rozporz¹dzenia/
Zakres rozporz¹dzenia
Rozporz¹dzenie nr 3820/85 ma zastosowanie do kierowców wykonuj¹cych przewozy drogowe w krajach Unii Europejskiej (w tym na terenie Polski). Umowa Europejska dotycz¹ca pracy za³óg pojazdów wykonuj¹cych miêdzynarodowe przewozy drogowe /AETR/ (Dz.U. z 1999r. Nr 94, poz. 1087) bêdzie stosowana zamiast rozporz¹dzenia do operacji transportu miêdzynarodowego wykonywanych:
- do i/lub z krajów trzecich bêd¹cych stron¹ Umowy albo w tranzycie przez te
kraje, dla ca³ej podró¿y, w trakcie której takie operacje s¹ wykonywane przez
pojazdy zarejestrowane w Pañstwie Cz³onkowskim lub w jednym ze wspomnianych pañstw trzecich,
- do i/lub z pañstwa trzeciego, które nie jest stron¹ Umowy, w przypadku jakiejkolwiek podró¿y odbywanej w obrêbie Wspólnoty, gdy takie operacje s¹
wykonywane przez pojazdy zarejestrowane w jednym z tych krajów.
Pojêcia kierowca oraz przewóz drogowy dla celów rozporz¹dzenia oznaczaj¹:
kierowca  ka¿d¹ osobê, która kieruje pojazdem nawet przez krótki okres czasu
albo ka¿d¹ osobê, która jest przewo¿ona pojazdem, aby kierowaæ nim
w razie potrzeby,

przewóz drogowy  ka¿d¹ podró¿ odbywan¹ na drogach publicznych przez pojazd, za³adowany lub nie, s³u¿¹cy do przewozu pasa¿erów lub rzeczy.
Stosownie do art. 4 rozporz¹dzenia, jego przepisów nie stosuje siê do przewozów
drogowych wykonywanych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10).
11)
12)
13)

pojazdami przeznaczonymi do przewozu rzeczy, gdy dopuszczalna masa ca³kowita pojazdu, ³¹cznie z przyczepami lub naczepami, nie przekracza 3,5 tony;
pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób, które ze wzglêdu na typ konstrukcyjny i wyposa¿enie nadaj¹ siê do przewozu nie wiêcej ni¿ dziewiêciu
osób ³¹cznie z kierowc¹ i s¹ do tego przeznaczone;
pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób wykonywanego w ramach us³ug
regularnych, których droga przebiegu nie przekracza 50 km;
pojazdami, których maksymalna dopuszczalna prêdkoæ nie przekracza 30
kilometrów na godzinê;
pojazdami przeznaczonymi dla lub podlegaj¹cymi kontroli s³u¿b zbrojnych,
s³u¿b obrony cywilnej, s³u¿b przeciwpo¿arowych i si³ odpowiedzialnych za
utrzymanie porz¹dku publicznego;
pojazdami przeznaczonymi dla us³ug kanalizacyjnych, ochrony przeciwpowodziowej, wodoci¹gowych, gazowniczych i energetycznych, utrzymania i
kontroli dróg, us³ug zbierania odpadków, us³ug telegraficznych i telefonicznych, przewozu artyku³ów pocztowych, transmisji radiowej i telewizyjnej oraz
us³ug zwi¹zanych z wykrywaniem nadajników lub odbiorników radiowych lub
telewizyjnych;
pojazdami u¿ywanymi w stanach nadzwyczajnych lub przeznaczonymi do
zadañ ratownictwa;
wyspecjalizowanymi pojazdami przeznaczonymi do zadañ medycznych;
pojazdami przewo¿¹cymi wyposa¿enie cyrków i weso³ych miasteczek;
wyspecjalizowanymi pojazdami pomocy technicznej;
pojazdami przechodz¹cymi próby drogowe w celu ulepszeñ technicznych,
naprawczych lub utrzymania oraz pojazdami nowymi b¹d przebudowanymi,
które jeszcze nie wesz³y do ruchu;
pojazdami u¿ywanymi do niehandlowych przewozów towarów w celach prywatnych;
pojazdami u¿ywanymi do odbioru mleka z gospodarstw rolnych lub odwo¿¹cymi do tych gospodarstw pojemniki na mleko b¹d produkty mleczne przeznaczone do ¿ywienia zwierz¹t.

Ponadto stosownie do art. 29 ustawy o czasie pracy kierowców, na terytorium Polski
rozporz¹dzenia nie stosuje siê równie¿ do przewozów wykonywanych przez:
1)

pojazdy u¿ywane przez w³adze publiczne do wiadczenia us³ug publicznych,
które nie s¹ konkurencyjne w stosunku do przedsiêbiorstw transportu drogowego;

2)

pojazdy u¿ywane przez przedsiêbiorstwa rolnicze, ogrodnicze, lene lub rybackie do przewozu rzeczy w promieniu 50 km od miejsca normalnej bazy
pojazdu ³¹cznie z miejscowymi obszarami administracyjnymi, których orodki
znajduj¹ siê w obrêbie tego promienia;
3)
pojazdy u¿ywane do przewozu odpadów zwierzêcych lub tusz zwierzêcych,
nieprzeznaczonych do spo¿ycia przez ludzi;
4)
pojazdy u¿ywane do przewozu ¿ywych zwierz¹t z gospodarstw rolnych na
miejscowe rynki i odwrotnie lub z rynków do miejscowych rzeni;
5)
pojazdy u¿ywane jako sklepy na miejscowych rynkach lub w handlu obwonym lub u¿ywane jako ruchome punkty do wykonywania transakcji bankowych, walutowych lub oszczêdnociowych, u¿ywane do czynnoci zwi¹zanych
z kultem, do wypo¿yczania ksi¹¿ek, p³yt lub kaset, do obs³ugi wydarzeñ kulturalnych lub wystaw i specjalnie przystosowane do tych celów;
6)
pojazdy przewo¿¹ce materia³y lub urz¹dzenia na u¿ytek kierowcy w trakcie
jego pracy w promieniu 50 km od miejsca normalnej bazy pojazdu, pod warunkiem, ¿e prowadzenie pojazdu nie stanowi g³ównej czynnoci kierowcy i ¿e
taki wyj¹tek nie narusza w sposób znacz¹cy celów niniejszego rozporz¹dzenia.
Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ wprowadziæ koniecznoæ posiadania indywidualnego upowa¿nienia do takich wyj¹tków;
7)
pojazdy poruszaj¹ce siê wy³¹cznie na wyspach o powierzchni nie przekraczaj¹cej 2300 km2, które nie s¹ po³¹czone z reszt¹ terytorium pañstwowego mostem, brodem ani tunelem otwartym dla ruchu pojazdów silnikowych;
8)
pojazdy u¿ywane do przewozu rzeczy i napêdzane gazem wytwarzanym
w pojedzie, napêdzane elektrycznie lub wyposa¿one w regulator, jeli takie
pojazdy s¹ uznane, w wietle ustawodawstwa Pañstwa Cz³onkowskiego zarejestrowania, za równowa¿ne pojazdom napêdzanym benzyn¹ lub olejem napêdowym i których ciê¿ar ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ nie przekracza 3,5 ton;
9)
pojazdy u¿ywane do nauki prowadzenia pojazdu, maj¹cej na celu uzyskanie
prawa jazdy;
10) ci¹gniki u¿ywane wy³¹cznie do prac rolniczych i lenych.
W myl art. 30 ustawy o czasie pracy kierowców, minister w³aciwy do spraw transportu mo¿e udzieliæ:
1) po upowa¿nieniu przez Komisjê Europejsk¹, zwolnienia od stosowania postanowieñ rozporz¹dzenia w przypadku operacji transportowych wykonywanych w
wyj¹tkowych okolicznociach;
2) w nag³ych przypadkach czasowego zwolnienia od stosowania postanowieñ rozporz¹dzenia na okres nieprzekraczaj¹cy 30 dni; o udzielonym zwolnieniu minister w³aciwy do spraw transportu niezw³ocznie powiadamia Komisjê Europejsk¹.
O udzielonym zwolnieniu Minister informuje w drodze obwieszczenia, og³aszanego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.

Dzienny czas prowadzenia
Kierowca mo¿e prowadziæ nie d³u¿ej ni¿ 9 godzin miêdzy dwoma okresami odpoczynku dziennego lub miêdzy odpoczynkiem dziennym i tygodniowym. Dwa razy
w tygodniu czas prowadzenia mo¿e byæ wyd³u¿ony do 10 godzin.
Obowi¹zkowe przerwy w prowadzeniu pojazdu
Kierowca nie mo¿e prowadziæ d³u¿ej ni¿ 4,5 godziny bez przerwy, o ile nie rozpoczyna odpoczynku dziennego lub tygodniowego. Bezporednio po 4,5 godzinach
prowadzenia lub w ich trakcie kierowca musi skorzystaæ z 45 minutowej przerwy.
Przerwa mo¿e byæ wykorzystana w czêciach, nie krótszych ni¿ 15 minut ka¿da.
W trakcie przerwy kierowcy nie wolno wykonywaæ innej pracy. Czasu oczekiwania
i czasu spêdzonego w pojedzie bêd¹cym w ruchu, na promie lub w poci¹gu nie
traktuje siê jako wykonywania innej pracy.
Termin czas oczekiwania jest zdefiniowany w art. 15 ust. 3 rozporz¹dzenia Rady
nr 3821/85/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urz¹dzeñ rejestruj¹cych w
transporcie drogowym. Zgodnie z tym przepisem czas oczekiwania oznacza okres,
w którym kierowcy pozostaj¹ na stanowisku pracy tylko w celu odebrania informacji i rozpoczêcia b¹d wznowienia prowadzenia pojazdu lub wykonywania innej
pracy.
Tygodniowy i dwutygodniowy dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu
W rozporz¹dzeniu nie okrelono bezporednio limitu tygodniowego czasu prowadzenia. Jednak¿e uregulowano, ¿e nie póniej ni¿ po 6 dziennych okresach prowadzenia pojazdu kierowca musi odebraæ tygodniowy odpoczynek. Tygodniowy odpoczynek mo¿e byæ od³o¿ony do zakoñczenia szóstego dnia, je¿eli ³¹czny czas prowadzenia pojazdu nie przekracza maksimum odpowiadaj¹cego szeciu dziennym
okresom
prowadzenia
pojazdu
(56
godzin
w tygodniu  4x 9 godzin oraz 2 x 10 godzin), z wyj¹tkiem miêdzynarodowych
przewozów pasa¿erów o charakterze innym ni¿ przewozy regularne, gdzie odpoczynek tygodniowy mo¿e byæ prze³o¿ony i wykorzystany po 12 dziennych okresach
prowadzenia (dwutygodniowy limit czasu prowadzenia- 90 godzin)
i do³¹czony do tygodniowego odpoczynku za drugi tydzieñ. Na wniosek kierowcy
odpoczynku udziela siê w miejscu gdzie znajduje siê baza pojazdu lub w miejscu
zamieszkania kierowcy.
Ca³kowity czas prowadzenia w okresie dwutygodniowym nie mo¿e przekroczyæ 90
godzin.

Dzienny okres odpoczynku
Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w rozporz¹dzeniu, odpoczynek oznacza ka¿dy nieprzerwany okres obejmuj¹cy co najmniej jedn¹ godzinê, podczas którego kierowca
mo¿e swobodnie dysponowaæ swoim czasem.
1. Pojazd prowadzony przez jednego kierowcê
Kierowcy przys³uguje minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku
w ka¿dym 24-godzinnym okresie.
Odpoczynek mo¿e byæ podzielony na czêci (dwie lub trzy), z których jedna musi
trwaæ 8 nieprzerwanych godzin. Podzielony w ten sposób dzienny odpoczynek musi
³¹cznie trwaæ 12 godzin.
Odpoczynek dzienny mo¿e byæ skrócony do 9 godzin nie czêciej ni¿ 3 razy
w tygodniu, pod warunkiem ¿e przed up³ywem nastêpnego tygodnia kierowca otrzyma
równowa¿¹cy odpoczynek. Odpoczynek stanowi¹cy rekompensatê za skrócenie
odpoczynku dziennego musi byæ do³¹czony do innego odpoczynku trwaj¹cego nie
krócej ni¿ 8 godzin. Na wniosek kierowcy mo¿e byæ udzielony
w miejscu zamieszkania kierowcy lub w miejscu gdzie znajduje siê baza pojazdu.
Dzienny odpoczynek mo¿e byæ wykorzystany w pojedzie, pod warunkiem ¿e jest
on zaparkowany i wyposa¿ony w miejsce do spania.
2. Pojazd prowadzony przez co najmniej dwóch kierowców
Je¿eli pojazd jest prowadzony przez dwóch kierowców, ka¿dy z nich musi skorzystaæ z co najmniej 8 nieprzerwanych godzin odpoczynku w okresie 30-godzinnym.
Pozosta³e limity (dopuszczalny czas prowadzenia, przerwy w prowadzeniu, odpoczynek tygodniowy) pozostaj¹ bez zmian.
W czasie, gdy jeden z kierowców prowadzi, drugi mo¿e odebraæ wymagan¹ przepisami przerwê w prowadzeniu (ale nie odpoczynek) przebywaj¹c
w poruszaj¹cym siê pojedzie.
Odpoczynek mo¿e byæ przez kierowców wykorzystany w pojedzie, tylko gdy pojazd jest zaparkowany i wyposa¿ony w odpowiednie miejsca do spania.
3. Pojazd transportowany promem lub poci¹giem

W sytuacji gdy kierowca towarzyszy pojazdowi przewo¿onemu promem lub poci¹giem, dzienny odpoczynek, który kierowca odbiera na pok³adzie promu lub w poci¹gu mo¿e byæ przerwany tylko jeden raz. Odpoczynek odbierany na l¹dzie musi
byæ wykorzystany przed lub po wykorzystaniu odpoczynku, który mia³ miejsce na
promie lub w poci¹gu. Przerwa w trakcie odpoczynku dziennego musi byæ jak najkrótsza i nie mo¿e przekraczaæ jednej godziny przed wejciem na pok³ad lub zejciem z pok³adu (³¹cznie z formalnociami celnymi). Podczas odpoczynku kierowca
musi mieæ udostêpnione ³ó¿ko lub odpowiednie miejsce do spania.
W przypadku przerwania w sposób wy¿ej opisany odpoczynku dziennego przed³u¿a
siê go o dwie godziny.
Tygodniowy okres odpoczynku
W ka¿dym tygodniu jeden z odpoczynków dziennych przed³u¿a siê jako odpoczynek tygodniowy.
Kierowcy przys³uguje minimum 45 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który mo¿e
zostaæ skrócony do minimum 36 godzin, je¿eli odpoczynek jest odbierany w miejscu zamieszkania kierowcy lub w miejscu gdzie znajduje siê baza pojazdu lub minimum 24 godzin, je¿eli odpoczynek jest odbierany w innym miejscu.
Ka¿de skrócenie odpoczynku powinno byæ zrekompensowane poprzez udzielenie
równowa¿¹cego odpoczynku do koñca trzeciego tygodnia nastêpuj¹cego po tygodniu, w którym odpoczynek zosta³ skrócony.
Odpoczynek stanowi¹cy rekompensatê za skrócenie odpoczynku tygodniowego musi
byæ do³¹czony do odpoczynku trwaj¹cego nie krócej ni¿ 8 godzin. Na wniosek kierowcy odpoczynek powinien byæ udzielony w miejscu jego zamieszkania lub w miejscu gdzie znajduje siê baza pojazdu.
W przypadku miêdzynarodowych przewozów pasa¿erów o charakterze innym ni¿
przewozy regularne, odpoczynek tygodniowy mo¿e zostaæ prze³o¿ony do tygodnia
nastêpuj¹cego po tygodniu, za który ten odpoczynek przys³uguje
i do³¹czony do odpoczynku tygodniowego za ten drugi tydzieñ.
Dopuszczalne odst¹pienie od przepisów rozporz¹dzenia nr 3820/85
Pod warunkiem, ¿e nie zagra¿a to bezpieczeñstwu ruchu drogowego oraz w celu
dotarcia do odpowiedniego miejsca postoju, kierowca mo¿e odst¹piæ od przepisów
rozporz¹dzenia nr 3820/85 w stopniu niezbêdnym dla zapewnienia bezpieczeñstwa
osób, pojazdu lub ³adunku.

Przyczyny odst¹pienia od stosowania przepisów rozporz¹dzenia, kierowca musi
opisaæ na wykresówce urz¹dzenia rejestruj¹cego lub w planie pracy.
Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci , w orzeczeniu z dnia 9 listopada 1995r. (C235/94), podkreli³ ¿e przedsiêbiorstwo transportowe w wietle przepisów rozporz¹dzenia jest zobowi¹zane organizowaæ pracê w sposób umo¿liwiaj¹cy kierowcy
przestrzeganie przepisów, co oznacza ¿e nie mo¿e planowaæ odst¹pienia od przepisów przed wyjazdem kierowcy.
IV. Stosowanie przepisów rozporz¹dzenia nr 3820/85 i ustawy o czasie pracy
kierowców /pytania i odpowiedzi/
1. Je¿eli w danym dniu prowadzê pojazd objêty przepisami rozporz¹dzenia nr
3820/85, czy powinienem stosowaæ przerwy, o których mowa w art. 7 rozporz¹dzenia, czy w art. 13 ustawy o czasie pracy kierowców?
W myl art. 3 ustawy przepisy rozporz¹dzenia lub umowy AETR maj¹ pierwszeñstwo w stosowaniu.
Je¿eli kierowca prowadzi pojazd, przepisy rozporz¹dzenia i umowy AETR wymagaj¹ zastosowania 45-minutowej przerwy po 4,5 godzinach prowadzenia lub 2-3
przerw, z których ka¿da trwa nie mniej ni¿ 15 minut w trakcie lub bezporednio po
tym okresie prowadzenia.
Stosownie do art. 27 ust. 4 ustawy, do kierowców, którzy wykorzystali przerwy w
prowadzeniu przeznaczone na odpoczynek, zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia i
Umowy AETR, nie stosuje siê przerwy, o której mowa w art. 13 ust. 1.
Przepisy art. 13 ustawy bêd¹ mia³y zastosowanie, je¿eli kierowca w danym dniu
wykonuje oprócz prowadzenia pojazdu równie¿ inne prace.
Przyk³ad:
Kierowca przez 4 godziny prowadzi pojazd, nastêpnie przez kolejne 2 godziny wykonuje inne prace - w zwi¹zku z tym powinien skorzystaæ z 30-minutowej przerwy
okrelonej w art. 13 ustawy. Je¿eli po przerwie kierowca prowadzi pojazd przez 0,5
godziny, powinien skorzystaæ dodatkowo z 15 minutowej przerwy okrelonej w art.
7 rozporz¹dzenia lub umowy AETR (do wymaganej zgodnie z art. 7 rozporz¹dzenia
45 minutowej przerwy stosowanej po lub w trakcie 4,5 godzin prowadzenia pojazdu
wlicza siê wczeniej wykorzystan¹ przerwê 30 minutow¹).
Przerwy okrelone w art. 13 ustawy stosuje siê tylko do kierowców objêtych przepisami rozporz¹dzenia nr 3820/85 (art. 22 ustawy).

2. Je¿eli w danym tygodniu kierowca zatrudniony na podstawie umowy
o pracê prowadzi pojazd objêty rozporz¹dzeniem nr 3820/85 tylko
w niektórych dniach, czy musi stosowaæ odpoczynek tygodniowy
w wymiarze okrelonym w art. 14 ustawy, czy w art. 8 rozporz¹dzenia (lub
odpowiednio umowy AETR)?
W myl art. 3 ustawy przepisy rozporz¹dzenia lub umowy AETR maj¹ pierwszeñstwo w stosowaniu. Je¿eli kierowca prowadzi³ nawet przez jeden-dwa dni pojazd
objêty przepisami rozporz¹dzenia powinien zastosowaæ odpoczynek tygodniowy w
wymiarze okrelonym w rozporz¹dzeniu.
3. Czy przepisy ustawy maj¹ zastosowanie do rolników lub zatrudnianych przez
nich kierowców?
Ustawa o czasie pracy kierowców dotyczy kierowców pozostaj¹cych
w stosunku pracy, a wiêc równie¿ kierowców zatrudnianych przez rolników.
Przepisy ustawy, w czêci dotycz¹cej rozdzia³u 4, mog¹ mieæ zastosowanie do rolników wykonuj¹cych przewozy objête rozporz¹dzeniem nr 3820/85, gdy¿ zgodnie z
przepisami rozporz¹dzenia, dla jego celów kierowc¹ jest ka¿da osoba prowadz¹ca
pojazd lub przewo¿ona tym pojazdem, aby mog³a przej¹æ jego prowadzenie w razie
koniecznoci.
4. Czy czas przerwy stosowanej do kierowcy zatrudnionego w systemie przerywanego czasu pracy mo¿e byæ zaliczany do odpoczynku dziennego?
System przerywanego czasu pracy jest systemem uci¹¿liwym dla pracownika,
w zwi¹zku z tym mo¿e byæ stosowany w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Za czas przerwy przys³uguje kierowcy okrelone wynagrodzenie. Czas jej trwania
nie mo¿e byæ zaliczony do czasu odpoczynku, s¹ to bowiem odmienne okresy niewykonywania pracy.

