
 _____________________, _____________________r.

(miejscowość) (data)              

INFORMACJA DLA KIEROWCY WYKONUJĄCEGO PRZEWOZY REGULARNE

 NA TRASACH DO 50 KM

Podstawa prawna: art. 24 pkt 1 o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

            (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879)

CZAS PROWADZENIA POJAZDU

Prowadzenie pojazdu: art. 31a §1 i §2 Ustawy o czasie pracy kierowców

- dzienny – nie może przekraczać 10 h

- tygodniowy – nie może przekraczać 60 h

- 2-tygodniowy – nie może przekraczać 90 h

Przerwy i odpoczynki:

- po 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu należy zrobić 45 minut przerwy. Dopuszczalne

jest podzielenie jej na co najmniej 15 min. i co najmniej 30 min. –  art. 31b Ustawy

o czasie pracy kierowców

- minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz minimum 35 godzin

nieprzerwanego  odpoczynku  w  każdym  tygodniu  –  art.  14  Ustawy  o  czasie  pracy

kierowców

CZAS PRACY

Art.  6  Ustawy  o  czasie  pracy  kierowców:  "Czasem  pracy  kierowcy  jest  czas  od

rozpoczęcia  do  zakończenia  pracy,  który  obejmuje  wszystkie  czynności  związane

z wykonywaniem przewozu drogowego (...)"

- prowadzenie pojazdu,

- załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem,

- nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,



- czynności spedycyjne,

- obsługę codzienną pojazdów i przyczep,

-  inne  prace  podejmowane  w  celu  wykonania  zadania  służbowego  lub  zapewnienia

bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,

- niezbędne formalności administracyjne,

- utrzymanie pojazdu w czystości,

-  czas,  w którym kierowca  pozostaje  na  stanowisku  pracy  kierowcy  w gotowości  do

wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek,

których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed

rozpoczęciem danego okresu,

- 15-minutową przerwę, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi minimum

sześć godzin.

Praca  odbywa  się  w  ________________________  systemie  czasu  pracy  w  _____

miesięcznym okresie rozliczeniowym – art. 11§1 Ustawy o czasie pracy kierowców.

Tydzień – to okres pomiędzy godziną 00:00 w poniedziałek, a godziną 24:00 w niedzielę

(art. 2§5 Ustawy o czasie pracy kierowców).

Doba – to 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczął pracę

zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy kierowców.

Dyżur:

- czas, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do

wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu

wyznaczonym przez pracodawcę – aty. 9§1 Ustawy o czasie pracy kierowców,

- w zmian za pełniony dyżur (z wyjątkiem dyżuru w domu) kierowcy przysługuje czas

wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości

udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania,

określonego  stawką  godzinową  lub  miesięczną  –  art.  9§5  Ustawy  o  czasie  pracy

kierowców.

Tygodniowy  czas  pracy  kierowcy –  łącznie  z  godzinami  nadliczbowymi  nie  może

przekraczać  przeciętnie  48  godzin  w  przyjęty  okresie  rozliczeniowym,  a  w  żadnym



tygodniu nie może być dłuższy niż  60 godzin – art.  12§1 i  2 ustawy o czasie pracy

kierowców.

Godziny nadliczbowe – art. 20§2 Ustawy o czasie pracy kierowców – dopuszczalne:

- sytuacje i zdarzenia wymagające od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii,

- szczególnych potrzeb pracodawcy.

Jednocześnie  liczna  godzin  nadliczbowych  w  związku  ze  szczególnymi  potrzebami

pracodawcy nie może przekraczać 260 godzin w roku kalendarzowym.

Praca w nocy – art. 21 Ustawy o czasie pracy kierowców

Czas pracy wykonywany w porze nocnej nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.

POUCZENIE

Pracodawca jest także zobowiązany do uzyskania oświadczenia o:

-  niepozostawaniu  w  zatrudnieniu  u  innego  pracodawcy,  albo  o  wymiarze  takiego

zatrudnienia,

- przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych

czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu,

Dopuszczalne jest ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym,

jednakże w sposób zgodny z regulacją art. 12 Ustawy o czasie pracy kierowców.

Z poważaniem,

______________________________


