
USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW:

1. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy

Czas pracy:

1. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje

wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności:

1) prowadzenie pojazdu;

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

3) nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym;

4) czynności spedycyjne;

5) obsługę codzienną pojazdów i przyczep;

6)  inne  prace  podejmowane  w  celu  wykonania  zadania  służbowego  lub  zapewnienia

bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy;

7) niezbędne formalności administracyjne;

8) utrzymanie pojazdu w czystości.

Czasem pracy kierowcy jest również czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy,

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.  



Do czasu pracy kierowcy wlicza się przerwę w pracy  trwającą 15 minut, którą

pracodawca jest  obowiązany wprowadzić,  jeżeli  dobowy wymiar  czasu pracy kierowcy

wynosi co najmniej 6 godzin. 

Nie wlicza się do czasu pracy:

1) czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy;

2) nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu;

3) dobowego nieprzerwanego odpoczynku;

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

trwającej maksymalnie do 5 h)

Doba pracownicza (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 pracy:

-  Jest  ustalany  przez  pracodawcę  i  nie  może  naruszać  prawa  pracownika  do

odpoczynków, o których mowa w art. 14. 

-  Może  przewidywać  różne  godziny  rozpoczynania  i  kończenia  pracy;   ponowne

wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach

nadliczbowych.



- Ścisła procedura wprowadzenia:

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. 

Czas dyżuru

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. 

Do czasu zalicza się przerwy przeznaczone na odpoczynek, o których mowa w art.

13 (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. Przerwa może być dzielona na okresy

krótsze  trwające  co  najmniej  15  minut  każdy,  wykorzystywane  w  trakcie

sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.) 

W  przypadku,  gdy  pojazd  jest  prowadzony  przez  dwóch  lub  więcej  kierowców,  czas

nieprzeznaczony na kierowanie pojazdem jest czasem dyżuru. 

 Czas  dyżuru  nie  może  być  wliczany  do  przysługującego  kierowcy  dobowego

nieprzerwanego  odpoczynku.  Wykorzystywanie  dobowego  odpoczynku  w  pojeździe

w sposób określony w art. 14 ust. 1 (11h) nie może być traktowane jako czas dyżuru. 

 Za  czas  dyżuru,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  z  wyjątkiem  dyżuru  pełnionego

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, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu

warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. 



Za czas dyżuru, o którym mowa w ust. 2 i 3 (przerwa oraz jazda w załodze),

kierowcy  przysługuje  wynagrodzenie  w  wysokości  określonej  w  przepisach

o wynagradzaniu  obowiązujących  u  danego  pracodawcy,  nie  niższe  jednak  niż

w wysokości połowy wynagrodzenia określonego w ust. 5. (50%).

Okresy pozostawania do dyspozycji 

Oznaczają okresy, inne niż przerwy i czas odpoczynku, podczas których kierowca

nie  jest  obowiązany  pozostawać  na  stanowisku  pracy  kierowcy,  będąc  jednocześnie

w gotowości do rozpoczęcia albo kontynuowania prowadzenia pojazdu, albo wykonywania

innej pracy. Okresy pozostawania do dyspozycji obejmują w szczególności czas, w którym

kierowca  towarzyszy  pojazdowi  transportowanemu  promem  lub  pociągiem,  czas

oczekiwania  na  przejściach  granicznych  oraz  w  związku  z  ograniczeniami  w  ruchu

drogowym.

Okresy pozostawania do dyspozycji  poza rozkładem czasu pracy zalicza się  do

czasu dyżuru.

CZAS PRACY

8h na dobę

przeciętnie 40h w tygodniu

w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy

w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy (z wyjątkami)

Tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może

przekraczać  przeciętnie  48  godzin  w  przyjętym  okresie  rozliczeniowym

nieprzekraczającym 4 miesięcy.



Tygodniowy czas pracy, o którym mowa  może być przedłużony do 60 godzin,

jeżeli  średni  tygodniowy  czas  pracy  nie  przekroczy  48  godzin  w  przyjętym  okresie

rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Po 6 h pracy przerwa przeznaczona na odpoczynek:

-   w  wymiarze  nie  krótszym  niż  30  minut,  gdy  liczba  godzin  pracy  nie  przekracza

9 godzin,

- w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi

więcej niż 9 godzin.

 Przerwa może  być  dzielona  na  okresy  krótsze  trwające  co  najmniej  15  minut

każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po

tym okresie. 

W każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego

odpoczynku. W pojeździe może być wykorzystany tylko wtedy gdy: pojazd znajduje się

na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania.

W  każdym  tygodniu  kierowcy  przysługuje  prawo  do  co  najmniej  35  godzin

nieprzerwanego odpoczynku. 

Rozkłady czasu pracy  

nie  krótsze  niż  2  tygodnie,  z  zastrzeżeniem art.  19  (W uzasadnionych  przypadkach

w ramach systemu równoważnego czasu pracy, o którym mowa w art. 15, dopuszcza się

stosowanie przerywanego czasu pracy określonego w art. 16, według z góry ustalonego

rozkładu  czasu  pracy  oraz  z  uwzględnieniem  przepisów  o  obowiązkowym  dobowym

odpoczynku; rozkład czasu pracy powinien obejmować okres co najmniej miesiąca).

Rozkładów czasu pracy nie  ustala  się  dla  kierowcy wykonującego przewóz rzeczy lub

okazjonalny przewóz osób. 



SYSTEM RÓWNOWAŻNY

- Możliwość wydłużenia w systemie równoważnym wymiaru czasu pracy do 12 h na dobę.

-  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.  Zasada:  Okres  rozliczeniowy  nie  może  być  dłuższy  niż

1 miesiąc, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być

przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy, a  przy pracach uzależnionych od pory

roku  lub  warunków  atmosferycznych  okres  rozliczeniowy  może  być  przedłużony,  nie

więcej jednak niż do 4 miesięcy.

Konieczność: można stosować wskazane powyżej systemy  po uprzednim zawiadomieniu

właściwego inspektora pracy. 

PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH

definicja:

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca

wykonywana  ponad  dobowy  przedłużony  wymiar  czasu  pracy,  wynikający

z obowiązującego kierowcę systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach

nadliczbowych. 

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: 

1) sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia lub

zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii;

2) szczególnych potrzeb pracodawcy.



Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez kierowcę nie może przekroczyć 260

godzin w roku kalendarzowym. 

Można  ustalić  inną  liczbę  godzin  z  zastrzeżeniem  powyżej  obowiązujących

przepisów (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).

Praca w porze nocnej

W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie

może przekraczać 10 godzin w danej dobie. 

II. Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

Tygodniowy czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym

okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Tygodniowy  czas  pracy,   może  być  przedłużony  do  60  godzin,  jeżeli  średni

tygodniowy czas pracy nie  przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie  rozliczeniowym

nieprzekraczającym 4 miesięcy.

 Do  określenia  okresu  odpoczynku  stosuje  się  przepisy  rozporządzenia  (WE)

561/2006 albo umowy AETR. 

Rozporządzenie 561/2006/WE – dodatkowy skrypt


