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Transport drogowy rzeczy 

wymagania prawne
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Obowiązujące przepisy odnośnie czasu pracy kierowców

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 ...

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy 

kierowców (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

W zakresie nieuregulowanym ustawą o czasie pracy 

kierowców stosuje się przepisy ustawy - Kodeks 

pracy.
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Obowiązujące przepisy odnośnie czasu pracy kierowców

Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006

ma zastosowanie do przewozu drogowego:

a) rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita 
pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą 
przekracza 3,5 tony; 

b) osób, pojazdami skonstruowanymi lub trwale 
przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu 
więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą.
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Obowiązujące przepisy odnośnie czasu pracy kierowców

Wyłączenia z stosowania Rozporządzenie 

(WE) Nr 561/2006

przewóz drogowy pojazdami o dopuszczalnej 
maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h;

Paostwo Członkowskie może wprowadzid wyjątki od 
przepisów mające zastosowanie do następujących 
przewozów wykonywanych: pojazdami używanymi 
w związku z … zbieraniem odpadów z gospodarstw 
domowych i ich wywozem … Wprowadzone w ustawie 
o czasie pracy kierowców.
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Zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywóz

Nie ma obowiązku przestrzegania zasad z 

„561/2006”  tj.:

• Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może 
przekroczyd 9 godzin.

• Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i 
pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa 
trwająca co najmniej czterdzieści pięd minut.

• Kierowca korzysta z dziennego i tygodniowego 
okresu odpoczynku (11 lub 9  i 24 godz.)
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Zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywóz

Nie ma obowiązku przestrzegania zasad z ustawy o 

czasie pracy kierowców

Tygodniowy czas pracy może byd przedłużony do 60 
godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie 
przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie 
rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
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Zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywóz

Nie ma obowiązku przestrzegania zasad z ustawy o 

czasie pracy kierowców

Po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy 
przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w 
wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy 
liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin, oraz w 
wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy 
liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin. 
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Zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywóz

Nie ma obowiązku przestrzegania zasad z ustawy o 

czasie pracy kierowców

W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze 
nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczad 10 
godzin w danej dobie.
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Zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywóz

Nie ma obowiązku przestrzegania zasad z ustawy o 

czasie pracy kierowców

Uzyskiwanie od kierowcy oświadczenie na piśmie:
• o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w 

zatrudnieniu u innego pracodawcy,
• o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin 

wykonywanych przewozów drogowych lub innych 
czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, 
albo o ich niewykonywaniu.



13.05.2016r.                                                        opracowanie: mgr inż. Zbigniew Trzciński

Zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywóz

Konieczność przestrzegania zasad z ustawy o czasie 

pracy kierowców

W każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co 
najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. 
Dobowy odpoczynek, może byd wykorzystany w 
pojeździe jeżeli pojazd znajduje się na postoju i jest 
wyposażony w miejsce do spania.
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Zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywóz

Konieczność przestrzegania zasad z ustawy o czasie 

pracy kierowców

W każdym tygodniu kierowcy przysługuje prawo do co 
najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. 

Tygodniowy nieprzerwany odpoczynek obejmuje 
odpoczynek dobowy.
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Zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywóz

Konieczność przestrzegania zasad z ustawy o czasie 

pracy kierowców

W przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez 
kierowcę w związku z jego przejściem na inną zmianę 
zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, 
nieprzerwany tygodniowy okres odpoczynku może 
obejmowad mniejszą liczbę godzin, nie może byd 
jednak krótszy niż 24 godziny.
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

Dla celów rozliczania czasu pracy i ustalania

uprawnienia do wynagradzania za pracę w

godzinach nadliczbowych, przez dobę należy

rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od

godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę

zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu
pracy.

Indywidualny rozkład czasu
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

Indywidualny rozkład czasu pracy pracownika 
ustalany przez pracodawcę może przewidywad różne 
godziny rozpoczynania i kooczenia pracy. 

Wówczas - ponowne wykonywanie pracy przez 
pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w 
godzinach nadliczbowych.

Indywidualny rozkład czasu
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

Indywidualny rozkład czasu pracy wprowadza się w 
porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a 
jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej 
organizacji, po porozumieniu z przedstawicielami 
pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego 
pracodawcy.

Zastosowanie rozkładu czasu pracy nie może naruszad 
prawa pracownika do odpoczynków

Indywidualny rozkład czasu
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

Rozkłady czasu pracy kierowcy są ustalane na okresy 
nie krótsze niż 2 tygodnie…

Rozkładów czasu pracy nie ustala się dla kierowcy 
wykonującego przewóz rzeczy

Rozkład czasu pracy
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

Do kierowców wykonujących przewóz drogowy

mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w

których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru

czasu pracy do 12 godzin na dobę – w ramach

systemu równoważnego czasu pracy.

W systemie równoważnego czasu pracy wymiar

czasu pracy przedłużony w poszczególnych

dniach jest równoważony skróconym czasem

pracy w innych dniach lub dniami wolnymi od

pracy.

Równoważny czas pracy
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

Okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 1

miesiąc.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach

okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie

więcej jednak niż do 3 miesięcy.

Przy pracach uzależnionych od pory roku lub

warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy

może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4
miesięcy.

Równoważny czas pracy



13.05.2016r.                                                        opracowanie: mgr inż. Zbigniew Trzciński

Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte

okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w

układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy

albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest

objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest
obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Równoważny czas pracy
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

Pracodawca, u którego nie działa zakładowa

organizacja związkowa, a także pracodawca,

u którego zakładowa organizacja związkowa nie

wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i

rozkładów czasu pracy oraz okresów

rozliczeniowych czasu pracy, może stosować

okresy rozliczeniowe po uprzednim

zawiadomieniu właściwego inspektora pracy.

Równoważny czas pracy
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

Do kierowców wykonujących przewóz drogowy

może być stosowany, w przypadkach uzasadnionych

rodzajem wykonywanych przewozów lub ich

szczególną organizacją, zadaniowy czas pracy, w

którym zadania przewozowe ustala pracodawca w

takim wymiarze, aby mogły być wykonane w ramach

czasu pracy określonego z uwzględnieniem przepisów

dotyczących przerw przeznaczonych na odpoczynek i

okresów odpoczynku. Rozkład czasu pracy w okresie

wykonywania danego zadania przewozowego ustala
kierowca.

Zadaniowy czas pracy
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

Do kierowców zatrudnionych w transporcie

drogowym może być stosowany, w szczególnie

uzasadnionych przypadkach, system

przerywanego czasu pracy według z góry

ustalonego rozkładu, przewidującego nie

więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby,

trwającą nie dłużej niż 5 godzin. W przypadku

gdy kierowca wykonuje przewozy regularne,

przerwa może trwać nie dłużej niż 6 godzin,

jeżeli dobowy wymiar czasu pracy nie
przekracza 7 godzin.

Przerywany czas pracy
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

podróż służbowa

każde zadanie służbowe polegające na 

wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:

a) przewozu drogowego poza miejscowość

siedziby pracodawcy, inne miejsce 

prowadzenia działalności przez pracodawcę, w 

szczególności filie, przedstawicielstwa i 

oddziały. 

b) wyjazdu poza ww. miejscowość 

w celu wykonania przewozu drogowego.

Podróż służbowa
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych

przez kierowcę nie może przekroczyć 260 godzin

w roku kalendarzowym.

W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie

pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca

nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie

jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy,

można ustalić inną liczbę godzin nadliczbowych w
roku kalendarzowym

.

nadgodziny
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

podróż służbowa

każde zadanie służbowe polegające na 

wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:

a) przewozu drogowego poza miejscowość

siedziby pracodawcy, inne miejsce 

prowadzenia działalności przez pracodawcę, w 

szczególności filie, przedstawicielstwa i 

oddziały. 

b) wyjazdu poza ww. miejscowość 

w celu wykonania przewozu drogowego.

Podróż służbowa
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

Należnośd z tytułu diet oblicza się za czas od 
rozpoczęcia podróży krajowej do powrotu (przyjazdu) 
po wykonaniu zadania służbowego w następujący 
sposób:
Jeśli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety.

za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a) do 8 godzin - przysługuje 50% diety,
b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej 
wysokości.

Podróż służbowa
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

Obowiązek zwrotu kosztów noclegów kierowców, 
orzeczenie Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014r. 

Koniecznośd wypłacania pełnego ryczałtu 
noclegowego dla kierowców, którzy korzystają z 
dziennego i tygodniowego odpoczynku w kabinie 
pojazdu.

Brak zwolnienia z ww. obowiązku nawet gdy pojazd 
będzie wyposażony w leżankę i dodatkowo 
zapewnione będą inne warunki socjalne.

Podróż służbowa
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

Poinformować kierowców o obowiązujących 

ich przepisach z zakresu czasu pracy, w 

sposób przyjęty u danego pracodawcy oraz

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu 

pracy kierowców 

Obowiązki pracodawcy
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

Uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie:

a) o wymiarze zatrudnienia albo o  

niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego 

pracodawcy,

b) o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin 

wykonywanych przewozów drogowych lub 

innych czynności, na innej podstawie niż 

stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu. 

Obowiązki pracodawcy
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy 
kierowców w formie:

1) zapisów na wykresówkach,
2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu 

cyfrowego,
3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu 

cyfrowego,
4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i 

rodzaj wykonywanej czynności, lub
5) rejestrów opracowanych na podstawie 

dokumentów, o których mowa w pkt 1–4
. 

Obowiązki pracodawcy
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Wybrane zagadnienia  z ustawy o czasie pracy kierowców

W stosunku do pracowników objętych zadaniowym 
czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt 
za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną, nie 
ewidencjonuje się godzin pracy.

Pracodawcy, których to dotyczy , zobowiązani są do 
prowadzenia indywidualnych kart ewidencji 
nieobecności pracownika w pracy z podziałem na 
rodzaj i wymiar.

. 

Obowiązki pracodawcy


