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Niniejsza publikacja powstała, aby przybliżyć najważniejsze zasady planowania 
czasu pracy kierowców. Obejmuje kluczowe kwestie związane z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 561. Czytelnik znajdzie w niej wiele przykładów błędnych 
czynności oraz praktyczne porady, jak w danym przypadku należy postąpić 
prawidłowo i zgodnie z przepisami. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach kierowcy ryzykują 
kary oraz podpowiadamy, jak tych kar uniknąć. Wskazujemy najkorzystniejsze  
i bezpieczne rozwiązania problemu z czasem pracy kierowcy.

Z publikacji czytelnik dowie się m.in.:
• czy rekompensatę za skrócenie odpoczynku trzeba odebrać w całości,
• jakie są dobre praktyki w zakresie planowania podróży, doboru miejsc odpo

czyn ków, bezpieczeństwa kierowcy i ładunku,
• jak planować rozkład czasu pracy, aby nie naruszał prawa kierowcy do odpoczynku,
• czy kierowca w załodze może mieć dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd.

Załóż BEZPŁATNE KONTO TESTOWE
 na portalu Transport-expert.pl i korzystaj 
ze wskazówek ekspertów aż przez 7 dni. 

Bez zobowiązań!

Więcej porad dla przewoźników drogowych znajdziesz na portalu
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WStęp

Jeżeli choćby część pracy kierowcy w ciągu dnia jest prze
wozem po drogach publicznych samochodem podlegają
cym rozporządzeniu nr 561/2006, kierowca powinien prze
strzegać przepisów tego rozporządzenia, a więc zachowywać  
limity czasu pracy. Jest to bowiem aktualnie obowiązujący na 
terenie całej Unii Europejskiej akt prawny dotyczący czasu  
pracy kierowców. Przepisy powyższego rozporządzenia kom
pleksowo określają minimalne okresy odpoczynku oraz mak
symalny czas prowadzenia pojazdu.

Stosowanie się kierowców i przewoźników do tych wy
tycznych jest bardzo ważne, gdyż służy ono zapewnieniu bez
pieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nad
zór nad przestrzeganiem przepisów sprawują odpowiednie 
organy państwowe, a za uchybienia w tej materii grożą wyso
kie kary. Warto zatem znać podstawowe regulacje dotyczące 
czasu pracy oraz przerw i okresów odpoczynku kierowców 
wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób; choć trzeba  
zdawać sobie sprawę z tego, że są one dość zagmatwane.

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców są bardzo za
wiłe, jednak trzeba ich bezwzględnie przestrzegać. Kierowca  
może odstąpić od stosowania przepisów tylko w uzasadnio
nych przypadkach, do których należą: awarie pojazdu, wy
padki drogowe oraz choroba kierowcy. Dlatego też praca kie
rowców musi być tak zorganizowana, aby kierowcy mogli 
przestrzegać przepisów rozporządzenia.

Niniejsza publikacja powstała, aby przybliżyć najważniej
sze zasady planowania czasu pracy kierowców. Obejmuje  
najważniejsze kwestie związane z przepisami rozporządze
nia (WE) nr 561. Czytelnik znajdzie w niej wiele przykładów 
błędnych czynności oraz praktyczne porady, jak w danym 
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przypadku należy postąpić prawidłowo i zgodnie z przepisa
mi. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach kierowcy ryzykują kary 
oraz podpowiadamy, jak tych kar uniknąć. Wskazujemy naj
korzystniejsze i bezpieczne rozwiązania problemu z czasem 
pracy kierowcy.
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Normy czaSu jazdy kieroWcóW 
Według rozporządzeNia Nr 561/2006

Mimo że przepisy rozporządzenia nr 561/2006 obowiązują  
od kilku lat, wielu przewoźników wciąż ma wątpliwości, czy 
prawidłowo stosują przepisy o czasie pracy kierowców. Ty też 
wciąż płacisz kary, popełniasz błędy i masz problemy z inter
pretacją poszczególnych pojęć? Zastosuj nasze podpowiedzi, 
a zobaczysz, że od tej pory błędy i kary będą się przytrafiać 
tylko innym.

1. kto muSi przeStrzegać Norm 
rozporządzeNia europejSkiego

Normy czasu jazdy, czyli reguły obowiązujące kierow
cę podczas prowadzenia, zawiera rozporządzenie unijne nr 
561/2006. Odnosi się ono do ciężarówek o masie powyżej 3,5 t  
oraz do pojazdów przeznaczonych do przewozu więcej niż 
9 osób łącznie z kierowcą. Przepisów rozporządzenia muszą 
przestrzegać kierowcy wszystkich takich pojazdów, jeśli tylko 
poruszają się na terenie Wspólnoty oraz pomiędzy krajami 
Unii a Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Obecnie uczest
nikami EOG jest 27 krajów członkowskich UE oraz 3 kraje 
EFTA (Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Szwajcaria, pozo
stając członkiem EFTA, nie uczestniczy w EOG. Kraj, w któ
rym auto zostało zarejestrowane, nie ma znaczenia.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się natomiast do 
ciężarówek i autobusów wymienionych w katalogu pojazdów 
wyłączonych spod działania rozporządzenia, a więc:
zz używanych do przewozu osób w ramach przewozów 

regularnych, których trasa nie przekracza 50 km,
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