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USTAWA 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o czasie pracy kierowców 1)  

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

 Rozdział 1 
Przepisy ogólne  

Art. 1.  Ustawa okre śla: 

1)  czas pracy kierowców wykonuj ących przewóz drogowy, zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy; 

2)  obowi ązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów dr ogowych; 

3)  zasady stosowania norm dotycz ących okresów prowadzenia pojazdów, 
obowi ązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okres ów odpoczynku, 
okre ślonych rozporz ądzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i  
Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji  niektórych przepisów 
socjalnych odnosz ących si ę do transportu drogowego oraz zmieniaj ącym 
rozporz ądzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak ró wnie Ŝ 
uchylaj ącym rozporz ądzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 
11.04.2006, str. 1), zwanym dalej "rozporz ądzeniem (WE) nr 561/2006" oraz 
Umową europejsk ą dotycz ącą pracy załóg pojazdów wykonuj ących 
międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporz ądzon ą w Genewie dnia 1 lipca 
1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086 i 1087),  zwan ą dalej "Umow ą 
AETR"; 

4) okresy prowadzenia pojazdów, obowi ązkowe przerwy w prowadzeniu i 
gwarantowane okresy odpoczynku kierowców: 

a) zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, 

b)  nieb ędących pracownikami 
- wykonuj ących przewozy regularne na trasach nieprzekraczaj ących 50 km 

pojazdami, o których mowa w rozporz ądzeniu (WE) nr 561/2006. 

Art. 2.  U Ŝyte w ustawie okre ślenia oznaczaj ą: 

1)  transport drogowy - transport drogowy w rozumie niu ustawy z dnia 6 
wrze śnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z pó źn. 
zm.  2) ); 

2)  przewóz drogowy - przewóz drogowy w rozumieniu rozporz ądzenia (WE) nr 
561/2006; 



3)  przewóz regularny - przewóz regularny w rozumie niu ustawy z dnia 6 
wrze śnia 2001 r. o transporcie drogowym; 

4)  stanowisko pracy kierowcy: 

a)  siedzib ę pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swo je 
obowi ązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalno ści przez pracodawc ę, 
w szczególno ści filie, przedstawicielstwa i oddziały, 

b)  pojazd, który kierowca prowadzi, 

c)  ka Ŝde inne miejsce, w którym kierowca wykonuje czynno ści zwi ązane z 
wykonywanymi przewozami drogowymi; 

5)  tydzie ń - okres pomi ędzy godzin ą 00 00 w poniedziałek i godzin ą 24 00 w 
niedziel ę; 

6) dzienny okres odpoczynku - okres odpoczynku kier owcy, w rozumieniu 
rozporz ądzenia (WE) nr 561/2006. 

7) podró Ŝ słu Ŝbowa - ka Ŝde zadanie słu Ŝbowe polegaj ące na wykonywaniu, na 
polecenie pracodawcy: 

a) przewozu drogowego poza miejscowo ść, o której mowa w pkt 4 lit. a, lub 

b) wyjazdu poza miejscowo ść, o której mowa w pkt 4 lit. a, w celu 
wykonania przewozu drogowego. 

Art. 3.  Przepisy ustawy nie naruszaj ą postanowie ń zawartych w 
rozporz ądzeniu (WE) nr 561/2006 i Umowie AETR. 

Art. 4.  W zakresie nieuregulowanym ustaw ą stosuje si ę przepisy ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 19 98 r. Nr 21, poz. 94, z 
późn. zm.  3) ). 

Art. 4a. Przepisy ustawy stosuje si ę odpowiednio do motorniczych 
tramwajów. 

 Rozdział 2 
Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie sto sunku pracy  

Art. 5.  Przepisy niniejszego rozdziału maj ą zastosowanie do kierowców 
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, je Ŝeli przepisy innych ustaw nie 
stanowi ą inaczej. 

Art. 6. 1.  Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpocz ęcia do zako ńczenia 
pracy, która obejmuje wszystkie czynno ści zwi ązane z wykonywaniem przewozu 
drogowego, w szczególno ści: 

1)  prowadzenie pojazdu; 

2)  załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i 
wyładunkiem; 

3)  nadzór oraz pomoc osobom wsiadaj ącym i wysiadaj ącym; 

4)  czynno ści spedycyjne; 

5)  obsług ę codzienn ą pojazdów i przyczep; 

6)  inne prace podejmowane w celu wykonania zadania  słu Ŝbowego lub 
zapewnienia bezpiecze ństwa osób, pojazdu i rzeczy; 

7)  niezb ędne formalno ści administracyjne; 

8)  utrzymanie pojazdu w czysto ści. 



2.  Czasem pracy kierowcy jest równie Ŝ czas poza przyj ętym rozkładem czasu 
pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pr acy kierowcy w gotowo ści do 
wykonywania pracy, w szczególno ści podczas oczekiwania na załadunek lub 
rozładunek, których przewidywany czas trwania nie j est znany kierowcy przed 
wyjazdem albo przed rozpocz ęciem danego okresu. 

3.  Do czasu pracy kierowcy wlicza si ę przerw ę w pracy trwaj ącą 15 minut, 
któr ą pracodawca jest obowi ązany wprowadzi ć, je Ŝeli dobowy wymiar czasu pracy 
kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin. 

Art. 7.  Do czasu pracy kierowcy nie wlicza si ę: 

1)  czasu dy Ŝuru, je Ŝeli podczas dy Ŝuru kierowca nie wykonywał pracy; 

2)  nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadz enia pojazdu; 

3)  dobowego nieprzerwanego odpoczynku; 

4)  przerwy w pracy, o której mowa w art. 16  ust. 1. 

Art. 8.  Dla celów rozliczania czasu pracy i ustalania upra wnienia do 
wynagradzania za prac ę w godzinach nadliczbowych, przez dob ę nale Ŝy rozumie ć 
24 kolejne godziny, poczynaj ąc od godziny, w której kierowca rozpoczyna prac ę 
zgodnie z obowi ązuj ącym go rozkładem czasu pracy. 

Art. 9. 1.  Czasem dy Ŝuru jest czas, w którym kierowca pozostaje poza 
normalnymi godzinami pracy w gotowo ści do wykonywania pracy wynikaj ącej z 
umowy o prac ę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez 
pracodawc ę. 

2.  Do czasu dy Ŝuru zalicza si ę przerwy przeznaczone na odpoczynek, o 
których mowa w art. 13. 

3.  W przypadku gdy pojazd jest prowadzony przez dw óch lub wi ęcej 
kierowców, czas nieprzeznaczony na kierowanie pojaz dem jest czasem dy Ŝuru. 

4.  Czas dy Ŝuru nie mo Ŝe by ć wliczany do przysługuj ącego kierowcy dobowego 
nieprzerwanego odpoczynku. Wykorzystywanie dobowego  odpoczynku w poje ździe w 
sposób okre ślony w art. 14  ust. 1 nie mo Ŝe by ć traktowane jako czas dy Ŝuru. 

5.  Za czas dy Ŝuru, o którym mowa w ust. 1, z wyj ątkiem dy Ŝuru pełnionego 
w domu, kierowcy przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadaj ącym 
długo ści dy Ŝuru, a w razie braku mo Ŝliwo ści udzielenia czasu wolnego - 
wynagrodzenie wynikaj ące z jego osobistego zaszeregowania, okre ślonego stawk ą 
godzinow ą lub miesi ęczn ą, a je Ŝeli taki składnik wynagrodzenia nie został 
wyodr ębniony przy okre ślaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia. 

6.  Za czas dy Ŝuru, o którym mowa w ust. 2 i 3, kierowcy przysługu je 
wynagrodzenie w wysoko ści okre ślonej w przepisach o wynagradzaniu 
obowi ązuj ących u danego pracodawcy, nie ni Ŝsze jednak ni Ŝ w wysoko ści połowy 
wynagrodzenia okre ślonego w ust. 5. 

Art. 10. 1.  Okresy pozostawania do dyspozycji oznaczaj ą okresy, inne ni Ŝ 
przerwy i czas odpoczynku, podczas których kierowca  nie jest obowi ązany 
pozostawa ć na stanowisku pracy kierowcy, b ędąc jednocze śnie w gotowo ści do 
rozpocz ęcia albo kontynuowania prowadzenia pojazdu albo wyk onywania innej 
pracy. Okresy pozostawania do dyspozycji obejmuj ą w szczególno ści czas, w 
którym kierowca towarzyszy pojazdowi transportowane mu promem lub poci ągiem, 
czas oczekiwania na przej ściach granicznych oraz w zwi ązku z ograniczeniami w 
ruchu drogowym. 

2.  Okresy pozostawania do dyspozycji poza rozkłade m czasu pracy zalicza 



si ę do czasu dy Ŝuru. 

3.  W przypadku gdy kierowca, do którego stosuje si ę zadaniowy czas pracy, 
nie wypracował dobowego wymiaru czasu pracy, okresy , o których mowa w ust. 1, 
zalicza si ę do czasu pracy w wymiarze 8 godzin, a w pozostałym  zakresie do 
czasu dy Ŝuru. 

Art. 11. 1.  Czas pracy kierowcy nie mo Ŝe przekracza ć 8 godzin na dob ę i 
przeci ętnie 40 godzin w przeci ętnie pi ęciodniowym tygodniu pracy, w przyj ętym 
okresie rozliczeniowym nieprzekraczaj ącym 4 miesi ęcy, z zastrze Ŝeniem art. 15  
ust. 1 i 3-5. 

2.  Rozkłady czasu pracy kierowcy wykonuj ącego przewóz regularny osób s ą 
ustalane na okresy nie krótsze ni Ŝ 2 tygodnie, z zastrze Ŝeniem art. 19. 

2a. Rozkładów czasu pracy nie ustala si ę dla kierowcy wykonuj ącego przewóz 
rzeczy. 

Art. 12. 1.  Tygodniowy czas pracy kierowcy, ł ącznie z godzinami 
nadliczbowymi, nie mo Ŝe przekracza ć przeci ętnie 48 godzin w przyj ętym okresie 
rozliczeniowym nieprzekraczaj ącym 4 miesi ęcy. 

2.  Tygodniowy czas pracy, o którym mowa w ust. 1, moŜe by ć przedłu Ŝony do 
60 godzin, je Ŝeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzi n w 
przyj ętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczaj ącym 4 miesi ęcy. 

3.  Wymiar czasu pracy okre ślony w ust. 1 i 2 obowi ązuje tak Ŝe kierowc ę 
zatrudnionego u wi ęcej ni Ŝ jednego pracodawcy. 

Art. 13. 1.  Po sze ściu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje 
przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie k rótszym ni Ŝ 30 minut, w 
przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin, oraz w wymiarze nie 
krótszym ni Ŝ 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wyno si wi ęcej ni Ŝ 9 
godzin. Przerwa mo Ŝe by ć dzielona na okresy krótsze trwaj ące co najmniej 15 
minut ka Ŝdy, wykorzystywane w trakcie sze ściogodzinnego czasu pracy lub 
bezpo średnio po tym okresie. 

2.  Przerwy, o których mowa w ust. 1, ulegaj ą skróceniu o przerw ę w pracy 
trwaj ącą 15 minut, któr ą pracodawca jest obowi ązany wprowadzi ć, je Ŝeli dobowy 
wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 go dzin. 

Art. 14. 1.  W ka Ŝdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej  11 
godzin nieprzerwanego odpoczynku. Dobowy odpoczynek , z wył ączeniem odpoczynku 
kierowców o których mowa w rozdziale 4a, mo Ŝe by ć wykorzystany w poje ździe 
je Ŝeli pojazd znajduje si ę na postoju i jest wyposa Ŝony w miejsce do spania. 

2.  W ka Ŝdym tygodniu kierowcy przysługuje prawo do co najmn iej 35 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku. Tygodniowy nieprzerwany odpoczynek obejmuje 
odpoczynek dobowy, o którym mowa w ust. 1, przypada j ący w dniu, w którym 
kierowca rozpocz ął odpoczynek tygodniowy. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 2 p kt 1, oraz w przypadku 
zmiany pory wykonywania pracy przez kierowc ę w zwi ązku z jego przej ściem na 
inn ą zmian ę zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, nieprze rwany tygodniowy 
okres odpoczynku mo Ŝe obejmowa ć mniejsz ą liczb ę godzin, nie mo Ŝe by ć jednak 
krótszy ni Ŝ 24 godziny. 

Art. 15. 1.  Do kierowców zatrudnionych w transporcie drogow ym mogą by ć 
stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopu szczalne przedłu Ŝenie 
wymiaru czasu pracy do 10 godzin na dob ę, a do pozostałych kierowców do 12 
godzin na dob ę - w ramach systemu równowa Ŝnego czasu pracy. 



2.  W systemie równowa Ŝnego czasu pracy wymiar czasu pracy przedłu Ŝony w 
poszczególnych dniach jest równowa Ŝony skróconym czasem pracy w innych dniach 
lub dniami wolnymi od pracy. 

3.  Okres rozliczeniowy nie mo Ŝe by ć dłu Ŝszy ni Ŝ 1 miesi ąc, z 
zastrze Ŝeniem ust. 4 i 5. 

4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres r ozliczeniowy mo Ŝe by ć 
przedłu Ŝony, nie wi ęcej jednak ni Ŝ do 3 miesi ęcy. 

5.  Przy pracach uzale Ŝnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych 
okres rozliczeniowy mo Ŝe by ć przedłu Ŝony, nie wi ęcej jednak ni Ŝ do 4 miesi ęcy. 

Art. 16. 1.  Do kierowców zatrudnionych w transporcie drogow ym moŜe by ć 
stosowany, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,  system przerywanego czasu 
pracy według z góry ustalonego rozkładu, przewiduj ącego nie wi ęcej ni Ŝ jedn ą 
przerw ę w pracy w ci ągu doby, trwaj ącą nie dłu Ŝej ni Ŝ 5 godzin. W przypadku 
gdy kierowca wykonuje przewozy regularne, przerwa m oŜe trwa ć nie dłu Ŝej ni Ŝ 6 
godzin, je Ŝeli dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 7 godz in. 

2.  Za czas przerwy, o której mowa w ust. 1, kierow cy przysługuje prawo do 
wynagrodzenia w wysoko ści połowy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 9  us t. 
5; podczas przerwy kierowca mo Ŝe swobodnie dysponowa ć swoim czasem. 

3.  Przy ustalaniu rozkładu czasu pracy w systemie przerywanego czasu 
pracy stosuje si ę przepisy dotycz ące przerw przeznaczonych na odpoczynek, 
chyba Ŝe przerwa przewidziana w ustalonym rozkładzie czasu  pracy nast ępuje nie 
później ni Ŝ po upływie okresu, po którym kierowcy przysługuje przerwa 
przeznaczona na odpoczynek. 

4.  System przerywanego czasu pracy mo Ŝe by ć stosowany równie Ŝ w przypadku 
wykonywania niezarobkowego przewozu drogowego - prz ewozu na potrzeby własne w 
rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r.  o transporcie drogowym. 

Art. 17.  Do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym moŜe by ć 
stosowany, w przypadkach uzasadnionych rodzajem wyk onywanych przewozów lub ich 
szczególn ą organizacj ą, zadaniowy czas pracy, w którym zadania przewozowe  
ustala pracodawca w takim wymiarze, aby mogły by ć wykonane w ramach czasu 
pracy okre ślonego w art. 11 oraz z uwzgl ędnieniem przepisów dotycz ących przerw 
przeznaczonych na odpoczynek i okresów odpoczynku. Rozkład czasu pracy w 
okresie wykonywania danego zadania przewozowego ust ala kierowca. 

Art. 18. 1.  Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyj ęte okresy 
rozliczeniowe czasu pracy ustala si ę w układzie zbiorowym pracy lub w 
regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, je Ŝeli pracodawca nie jest obj ęty 
układem zbiorowym pracy lub nie jest obowi ązany do ustalenia regulaminu pracy. 

2.  Pracodawca, u którego nie działa zakładowa orga nizacja zwi ązkowa, a 
tak Ŝe pracodawca, u którego zakładowa organizacja zwi ązkowa nie wyra Ŝa zgody 
na ustalenie lub zmian ę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów 
rozliczeniowych czasu pracy, mo Ŝe stosowa ć okresy rozliczeniowe okre ślone w 
art. 15  ust. 3-5 - po uprzednim zawiadomieniu wła ściwego inspektora pracy. 

3.  System przerywanego czasu pracy, o którym mowa w art. 16, wprowadza 
si ę w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy , a u pracodawcy, u 
którego nie działa zakładowa organizacja zwi ązkowa - w umowie o prac ę. 

Art. 19.  W uzasadnionych przypadkach w ramach systemu równo waŜnego czasu 
pracy, o którym mowa w art. 15, dopuszcza si ę stosowanie przerywanego czasu 
pracy okre ślonego w art. 16, według z góry ustalonego rozkładu  czasu pracy 



oraz z uwzgl ędnieniem przepisów o obowi ązkowym dobowym odpoczynku; rozkład 
czasu pracy powinien obejmowa ć okres co najmniej miesi ąca. 

Art. 20. 1.  Praca wykonywana ponad obowi ązuj ące pracownika normy czasu 
pracy, a tak Ŝe praca wykonywana ponad dobowy przedłu Ŝony wymiar czasu pracy, 
wynikaj ący z obowi ązuj ącego kierowc ę systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi 
prac ę w godzinach nadliczbowych. 

2.  Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczal na w razie: 

1)  sytuacji i zdarze ń wymagaj ących od kierowcy podj ęcia działa ń dla ochrony 
Ŝycia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usuni ęcia awarii; 

2)  szczególnych potrzeb pracodawcy. 

3.  Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych prz ez kierowc ę w zwi ązku z 
okoliczno ściami okre ślonymi w ust. 2 pkt 2 nie mo Ŝe przekroczy ć 260 godzin w 
roku kalendarzowym. 

4.  W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pr acy albo w umowie o 
prac ę, je Ŝeli pracodawca nie jest obj ęty układem zbiorowym pracy lub nie jest 
obowi ązany do ustalenia regulaminu pracy, mo Ŝna ustali ć inn ą liczb ę godzin 
nadliczbowych w roku kalendarzowym ni Ŝ okre ślona w ust. 3, z zastrze Ŝeniem 
art. 12. 

Art. 21.  W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocn ej, czas pracy 
kierowcy nie mo Ŝe przekracza ć 10 godzin w danej dobie. 

Art. 21a. Kierowcy w podró Ŝy słu Ŝbowej, przysługuj ą nale Ŝności na pokrycie 
kosztów zwi ązanych z wykonywaniem tego zadania słu Ŝbowego, ustalane na 
zasadach okre ślonych w przepisach art. 77 5§ 3-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy. 

Art. 22. Przepisy art. 12 ust. 2 i 3, art. 13, art. 21 oraz art. 24 pkt 2 
nie maj ą zastosowania do kierowców prowadz ących pojazdy wymienione w art. 29 
ustawy, w art. 3 rozporz ądzenia (WE) nr 561/2006 oraz w art. 2 ust. 2 lit. b  
Umowy AETR. 

Art. 23.  W zakresie norm okre ślaj ących czas pracy, obowi ązkowe przerwy 
przeznaczone na odpoczynek w czasie dnia pracy oraz  odpoczynek dobowy i 
tygodniowy, układy zbiorowe pracy mog ą przewidywa ć wy Ŝsze normy minimalne oraz 
ni Ŝsze normy maksymalne, ni Ŝ przewiduje to ustawa. 

 Rozdział 3 
Obowiązki pracodawcy  

Art. 24.  Pracodawca jest obowi ązany: 

1)  poinformowa ć kierowców o obowi ązuj ących ich przepisach z zakresu czasu 
pracy, w sposób przyj ęty u danego pracodawcy oraz 

2)  uzyska ć od kierowcy o świadczenie na pi śmie o wymiarze zatrudnienia albo 
o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawc y. 

Art. 25. 1.  Pracodawca prowadzi ewidencj ę czasu pracy kierowców w formie: 

1) zapisów na wykresówkach; 

2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cy frowego; 

3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu c yfrowego; 

4) innych dokumentów potwierdzaj ących czas pracy i rodzaj wykonywanej 



czynno ści; 

5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4. 

2.  Ewidencj ę czasu pracy, o której mowa w ust. 1, pracodawca: 

1) udost ępnia kierowcy na jego wniosek; 

2) przechowuje przez okres 3 lat po zako ńczeniu okresu ni ą obj ętego. 

Art. 26.  Warunki wynagradzania kierowców nie mog ą przewidywa ć składników 
wynagrodzenia, których wysoko ść jest uzale Ŝniona od liczby przejechanych 
kilometrów lub ilo ści przewiezionego ładunku, je Ŝeli ich stosowanie mogłoby 
zagra Ŝać bezpiecze ństwu na drogach lub zach ęcać do naruszania przepisów 
rozporz ądzenia (WE) nr 561/2006. 

 Rozdział 4 
Zasady stosowania norm dotycz ących okresów prowadzenia pojazdów, obowi ązkowych 

przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoc zynku, okre ślonych 
rozporz ądzeniem (WE) nr 561/2006 oraz Umow ą AETR  

Art. 27. 1.  Okresy przerw w prowadzeniu pojazdu, o których mowa w art. 7 
rozporz ądzenia (WE) nr 561/2006 i w art. 7 ust. 1 i 2 Umowy  AETR, zalicza si ę 
do czasu dy Ŝuru, o którym mowa w art. 9. 

2.  Okresy odpoczynku, o których mowa w art. 8 ust.  2 i 5 rozporz ądzenia 
(WE) nr 561/2006 i w art. 8 ust. 1, 2 i 7 Umowy AET R, nie mog ą by ć traktowane 
jak czas dy Ŝuru, o którym mowa w art. 9. 

3.  Okresy przerw w prowadzeniu pojazdu, o których mowa w art. 7 
rozporz ądzenia (WE) nr 561/2006 i w art. 7 ust. 1 i 2 Umowy  AETR, w cz ęści 
obejmuj ącej 15 minut, wlicza si ę do czasu pracy kierowcy, je Ŝeli dobowy wymiar 
czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin. 

4.  Do kierowców, którzy wykorzystali przerwy w pro wadzeniu pojazdu 
przeznaczone na odpoczynek, zgodnie z art. 7 rozpor ządzenia (WE) nr 561/2006 i 
art. 7 ust. 1 i 2 Umowy AETR, nie stosuje si ę przerwy, o której mowa w art. 13 
ust. 1. 

5.  Do kierowców, którzy wykorzystali okres odpoczy nku, o którym mowa w 
art. 8 ust. 1-5 rozporz ądzenia (WE) nr 561/2006 i w art. 8 ust. 1-3 Umowy 
AETR, nie stosuje si ę odpoczynku, o którym mowa w art. 14. 

Art. 28. (uchylony) 

Art. 29. 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kategori e pojazdów, o 
których mowa w art. 13 ust. 1 rozporz ądzenia (WE) nr 561/2006, wył ącza si ę ze 
stosowania art. 5-9 tego rozporz ądzenia. 

2. Kategorie pojazdów, o których mowa w ust. 1, wył ączone s ą z zakresu 
stosowania rozporz ądzenia (EWG) nr 3821/85. 

Art. 30. 1.  W warunkach i na zasadach, o których mowa w art . 14 ust. 1 i 
2 rozporz ądzenia (WE) nr 561/2006, minister wła ściwy do spraw transportu mo Ŝe 
wprowadzi ć wyj ątki lub zezwala ć na tymczasowe odst ępstwa od stosowania 
przepisów art. 6-9 tego rozporz ądzenia. 

2.  Minister wła ściwy do spraw transportu informuje o wprowadzeniu 
wyj ątków lub udzielonych tymczasowych odst ępstwach, o których mowa w ust. 1, w 
drodze obwieszczenia, ogłaszanego w Dzienniku Urz ędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej "Monitor Polski". 



Art. 31. 1.  Kierowca wykonuj ący przewóz drogowy, który w okre ślonych 
dniach nie prowadził pojazdu albo prowadził pojazd,  do którego nie maj ą 
zastosowania przepisy rozporz ądzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR, na 
Ŝądanie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli  przedstawia 
zaświadczenie, które zawiera nast ępuj ące dane: imi ę i nazwisko kierowcy, 
okres, którego dotyczy, wskazanie przyczyny nieposi adania wykresówek, 
nieu Ŝytkowania karty kierowcy lub niesporz ądzenia wydruków, o których mowa w 
art. 15 ust. 7 rozporz ądzenia (EWG) nr 3821/85, miejsce i dat ę wystawienia, 
podpis pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego ki erowca wykonywał przewóz. 

2.  Za świadczenie, o którym mowa w ust. 1, pracodawca wyst awia i wr ęcza 
kierowcy przed rozpocz ęciem przez kierowc ę przewozu drogowego. W przypadku gdy 
kierowca w okre ślonych dniach nie prowadził pojazdu w trakcie wykon ywania 
danego zadania przewozowego, pracodawca niezwłoczni e wystawia i przekazuje 
zaświadczenie na Ŝądanie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli . 

2a. W przypadku, gdy kierowca przebywał na zwolnien iu lekarskim od pracy z 
powodu choroby, na urlopie wypoczynkowym lub gdy pr owadził inny pojazd 
wył ączony z zakresu stosowania rozporz ądzenia (WE) nr 561/2006, podmiot 
wykonuj ący przewóz drogowy wystawia za świadczenie, o którym mowa w ust. 1 na 
elektronicznym oraz przeznaczonym do druku formular zu, o którym mowa w decyzji 
Komisji nr 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w  sprawie formularza 
dotycz ącego przepisów socjalnych odnosz ących si ę do działalno ści w transporcie 
drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14), a kierowca to za świadczenie 
podpisuje. 

3.  Przepisy ust. 1-2a stosuje si ę odpowiednio do kierowcy 
niezatrudnionego przez przedsi ębiorc ę, lecz wykonuj ącego osobi ście przewozy na 
jego rzecz oraz do przedsi ębiorcy osobi ście wykonuj ącego przewozy drogowe, z 
tym Ŝe przedsi ębiorca osobi ście wykonuj ący przewozy drogowe przedkłada 
stosowne o świadczenie. 

 Rozdział 4a 
Okresy prowadzenia pojazdów, obowi ązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane 

okresy odpoczynku kierowców wykonuj ących przewozy regularne, których trasa nie 
przekracza 50 km  

Art. 31a. 1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu od zako ńczenia jednego 
dziennego okresu odpoczynku do rozpocz ęcia nast ępnego dziennego okresu 
odpoczynku lub mi ędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okres em 
odpoczynku nie mo Ŝe przekroczy ć 10 godzin. 

2. Dzienny czas prowadzenia pojazdu oznacza ł ączny czas prowadzenia 
pojazdu okre ślony w rozkładzie czasu pracy kierowcy na dan ą dob ę, zgodnie z 
ustalonym rozkładem jazdy. 

3. Tygodniowy ł ączny czas prowadzenia pojazdu nie mo Ŝe przekracza ć 60 
godzin, a w ci ągu dwóch kolejnych tygodni 90 godzin. 

Art. 31b. 1. Kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odp oczynek w 
wymiarze nie krótszym ni Ŝ 30 minut, w przypadku gdy ł ączny dzienny czas 
prowadzenia pojazdu wynosi od 6 do 8 godzin, oraz w  wymiarze nie krótszym ni Ŝ 
45 minut w przypadku, gdy ł ączny dzienny czas prowadzenia pojazdu przekracza 8 
godzin. Przerwa ta przysługuje kierowcy przed upływ em 6 godzin ł ącznego 
dziennego czasu prowadzenia pojazdu. 

2. Przerwy, o których mowa w ust. 1, mog ą by ć dzielone na okresy krótsze, 
które s ą wykorzystywane w czasie prowadzenia pojazdu zgodni e z obowi ązuj ącym 



kierowc ę rozkładem jazdy, pod warunkiem Ŝe jedna z przerw trwa co najmniej 15 
minut. 

Art. 31c. 1. W zakresie odpoczynku dziennego i tygodniowego s tosuje si ę 
przepisy art. 14, z zastrze Ŝeniem ust. 2. 

2. Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna si ę nie pó źniej ni Ŝ po 
zako ńczeniu sze ściu okresów 24-godzinnych, licz ąc od zako ńczenia poprzedniego 
tygodniowego okresu odpoczynku. 

Art. 31d. 1. Normy dotycz ące czasu prowadzenia pojazdu, dziennego i 
tygodniowego okresu odpoczynku obowi ązuj ą tak Ŝe kierowc ę wykonuj ącego przewozy 
na rzecz wi ęcej ni Ŝ jednego podmiotu. 

2. Sporz ądzane rozkłady jazdy dla kierowców wykonuj ących przewozy 
regularne, których trasa nie przekracza 50 km, uwzg l ędniaj ą moŜliwo ść 
wykorzystywania przerw okre ślonych w art. 31b. 

Art. 31e. 1. Rozkład czasu pracy ustala si ę na okres co najmniej jednego 
miesi ąca. 

2. Rozkład czasu pracy zawiera nast ępuj ące dane: imi ę i nazwisko kierowcy, 
miejsce bazy pojazdu, który kierowca ma prowadzi ć, ustalony harmonogram 
okresów pracy kierowcy obejmuj ących okresy prowadzenia pojazdu, wykonywania 
innej pracy, przerw i pozostawania w dyspozycji ora z dni wolne. 

3. Rozkład czasu pracy kierowcy ustala i podpisuje pracodawca lub podmiot, 
na rzecz którego kierowca wykonuje przewozy. 

 Rozdział 5 
Przepisy ko ńcowe  

Art. 32.  Traci moc ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czas ie pracy 
kierowców (Dz. U. Nr 123, poz. 1354, z 2002 r. Nr 1 55, poz. 1286 oraz z 2003 
r. Nr 149, poz. 1452). 

Art. 33.  Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit ą 
Polsk ą członkostwa w Unii Europejskiej. 
1)  Niniejsza ustawa wdra Ŝa dyrektyw ę 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób 
wykonuj ących czynno ści w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. 
Urz. WE L 80 z 23.03.2002). 

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, 
poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, 
poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i N r 211, poz. 2050. 

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 19 99 r. Nr 99, poz. 
1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, N r 107, poz. 1127 i Nr 
120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, po z. 301, Nr 52, poz. 
538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, p oz. 1354, Nr 128, 
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz . 676, Nr 135, poz. 
1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200 , poz. 1679 oraz z 
2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081. 


