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Portal branży transportowej

Koniec możliwości wypłacania kierowcom pracującym na trasach między
narodowych diet i ryczałtów noclegowych z tytułu podróży służbowych. 
Obowiązek powrotu ciężarówki co 8 tygodni do kraju. Możliwość wy
znaczenia osoby spoza firmy jako zarządzającego. Licencje dla busów  
o dmc do 3,5 t w transporcie międzynarodowym. Zmiany dotyczące  
ewidencji czasu prawy kierowców. To tylko niektóre z nowości, jakie 
pojawiły się wraz z wejściem w życie przepisów tzw. pakietu mobilności. 
Ze względu na szeroki zakres tych zmian oraz poziom skomplikowania 
sprawiają one wiele problemów w codziennym ich stosowaniu. Dlatego 
też zebraliśmy najciekawsze i najtrudniejsze tematy i opublikowaliśmy je 
w książce „Pakiet mobilności w pytaniach i odpowiedziach. 45 trudnych 
zagadnień”. Publikacja zawiera wytyczne, instrukcje, przykłady i porady 
ekspertów. Dzięki wskazówkom zawartym w tej książce zyskasz pewność, 
iż pra widłowo stosujesz przepisy. 

H Czas jazdy kierowcy

H Kabotaż i cross-trade 

H  Delegowanie i wynagrodzenie  
kierowców

H  Transport busami o dmc 
do 3,5 tony

H Taryfikator kar

H Odpoczynki kierowcy

Więcej porad dla branży transportowej na 

45  trudnych zagadnień
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Książka „Pakiet mobilności w pytaniach i odpowiedziach. 45 trudnych zagadnień” 
chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce 
bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powo-
łaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane 
przez Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a 
w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyła-
nia materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo 
prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. 
Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody 
innym podmiotom. Zaproponowane w niej wskazówki, porady oraz interpretacje 
dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku wymaga dodat-
kowych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne 
stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie 
może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji 
„Pakiet mobilności w pytaniach i odpowiedziach. 45 trudnych zagadnień” wskazówek, 
przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.
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ROZDZIAŁ 1. 
CZAS JAZDY KIEROWCY

1. Jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy kierowcy 
po zmianach przepisów
 PYTANIE:  W jakich przypadkach nie będzie konieczne prowadzenie 
ewidencji nieobecności?

 ODPOWIEDŹ:  Od 29 maja 2022 r. dla każdego kierowcy zatrudnionego 
w oparciu o stosunek pracy trzeba zaprowadzić indywidualną kartę ewidencji 
czasu pracy analogicznie do pracowników podlegających pod ogólne normy 
kp, konwertując do niej dane pochodzące z tych dokumentów źródłowych. 
Pewną nieścisłością jest w tym kontekście wymienienie przez ustawodawcę 
w gronie dokumentów, z których dane należy uwzględnić przy tworzeniu 
ewidencji czasu pracy kierowców, rejestrów opracowanych na podstawie 
dokumentów wymienionych w art. 25 ust. 2 pkt 1–3 uocpk.

Co istotne, ewidencja czasu pracy różni się stopniem szczegółowości 
w zależności od tego, czy kierowca jest zatrudniony w systemie zadaniowym, 
otrzymuje ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej.

Geneza zmian przepisów
Od 29 maja 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o czasie pracy kierow-

ców modyfikujące obowiązki pracodawców w zakresie ewidencjonowania 
czasu pracy zatrudnionych kierowców. Zmiany te są pokłosiem wdrażania 
do polskiego porządku prawnego pakietu mobilności, ale ich kierunek 




