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Wszystko na temat zaświadczeń działalności kierowy („urlopówek”). Geneza 
powstania, zasady stosowania, realizacja zasady pomocniczości.

Szczególnie istotnym przejawem zasady pomocniczości,  wywierającym bardzo duży 
wpływ na kształtowanie relacji pomiędzy krajowymi oraz międzynarodowymi źródłami 
prawa  pracy  jest  instytucja  „zaświadczenia  działalności  kierowcy”.  Dokument  ten 
powołała do życia decyzja Komisji nr 2007/230/WE, z dnia 12 kwietnia 2007 roku, w 
sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności 
w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1470) – Załącznik 
1. Odnosi się ona do zasad ustalenia jednolitego sposobu dokumentowania okresów 
odpoczynków,  urlopów  wypoczynkowych,  innej  pracy,  dyspozycyjności,  okresów 
chorobowych,  pozostawania  w  okresie  gotowości,  oraz  prowadzenia  pojazdu 
wyłączonego  z  zakresu  rozporządzenia  561/20006  WE  ustanowiono  nowy  wzór 
„Zaświadczenia  działalności  kierowcy”  na  mocy  decyzji  wykonawczej  Komisji 
Europejskiej 2009/959/UE z dnia 14.12.2009 zmieniającej decyzję 2007/230/WE w 
sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności 
w transporcie drogowym.1

Ustanowienie przedmiotowego dokumentu wywarło całkowicie nieoczekiwane skutki na 
gruncie krajowego prawa pracy. 
Decyzja określiła, że „(...)  Na mocy dyrektywy 2006/22/WE Komisja ma opracować  
formularz mający zastosowanie, gdy kierowca przebywa na zwolnieniu chorobowym 
lub na urlopie wypoczynkowym lub gdy prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu  
stosowania  rozporządzenia  (WE)  nr  561/2006  ,(...)  w  wersji  elektronicznej  i  
przeznaczonej do druku”.
„Zaświadczenie działalności kierowcy” jest immanentnym elementem dokumentowania 
norm  rozporządzenia  561/2006  WE  oraz  rozporządzenia  3821/85  EWG i  odgrywa 
ważną rolę w procesie dokumentowania czasu pracy kierowcy. 

Zagadnienie  wystawiania  zaświadczeń  działalności  kierowców  okazuje  się  na  tyle 
problematyczne że Komisja Europejska przyjmuje w grudniu 2007 roku i publikuje w 
lutym  2008  roku  wytyczną  nr  5  (GN-5),  określającą  zasady  wykorzystania 
przedmiotowego  zaświadczenia.  W  tym  samym  czasie  okazuje  się,  że  zakres 
wyjaśnień KE zawarty w GN-5 jest niewystarczający i poszczególne kraje członkowskie 
wydają własne wytyczne (w tym także polski GITD, niemiecki BAG). 

1 (znajdująca się pod adresem:http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/doc/forms/attestation_of_activities_pl.doc  (dostęp 
na dzień 21.04.2013)
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W roku 2009 doszło do zmiany wzoru zaświadczenia działalności kierowcy (na mocy 
decyzji  wykonawczej  2009/959/UE).  Komisja  Europejska  wydaje  zmodyfikowaną w 
grudniu 2009 drugą wersję wytycznej nr 5 (GN-5). Nie wszyscy dostrzegli  zmianę 
przedmiotowej  wytycznej,  co  stanowi  dodatkowe  źródło  wielu  nieporozumień. 
Wytyczne  w  wielu  obszarach  zasadniczo  się  różnią  między  sobą  co  nie  wpłynęło 
pozytywnie na klarowność zrozumienia zagadnienia. Ponadto wytyczna nr 5 – II w 
kilku obszarach wydaje się być nadal bardzo nieprecyzyjna. Sytuację utrudnia także 
nieprecyzyjne  polskie  tłumaczenie  treści  wytycznej  nr  5  –  II.  Złożoność  potęguje 
poważna  rozbieżność  pomiędzy  treścią  zaświadczenia  określonego  w  art.  31 
u.ocz.p.k., a wzorem międzynarodowym. 
Jak  się  okazuje  po  interwencji  Mariusza  Miąsko  z  dnia  08.08.213  Ministerstwo 
Transportu  wyjaśniło  pismem z  dnia 12.09.2013,  iż rozbieżność  obu wersji,  które 
powinny być zbieżne jest mu znana i zaistniała w sposób świadomy w trakcie prac 
legislacyjnych pod naciskiem strony społecznej, przy milczącej akceptacji MSZ, który 
nie sprzeciwił się dopuszczeniu do obiegu dwóch różniących się wersji Zaświadczenia 
(co należy ocenić negatywnie). 
Ponadto  należy  pamiętać,  że  formalnie  wytyczne  KE  nie  stanowią  źródła 
obowiązującego prawa w oparciu i zasadę skutku pośredniego. Więcej na ten temat 
napisałem w ramach odrębnego opracowania.

Powyższe  elementy  powodują,  że  kwestia  zaświadczeń  działalności  kierowców, 
pomimo  swej  pozornej  prostoty,  stanowi  źródło  poważnych  nieporozumień  i 
wątpliwości  a  także  oczywistych  błędów legislacyjnych.  Szczegółowo przedmiotowe 
zagadnienie zostało opisane w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania. 
Dla  porządku  należy  wyjaśnić,  że  decyzja  wykonawcza  KE  nr  2009/959/UE,  jest 
źródłem powszechnie obowiązującego prawa (na podstawie art. 288 ToFUE – dawnego 
art. 249 TWE). Jest to istotne ustalenie, ponieważ z treści pkt. 1 preambuły do decyzji 
2009/959/WE wynika wprost, iż: „podstawowym źródłem informacji w ramach kontroli  
drogowych są zapisy tachografu. Brak takich zapisów może zostać usprawiedliwiony  
jedynie w przypadku, gdy zapisy tachografu, w tym wpisy odręczne, nie były możliwe  
z  przyczyn  obiektywnych.  W  takim  przypadku  należy  wystawić  zaświadczenie  
potwierdzające te przyczyny”.
Z  powyższego  wynika,  iż  „zaświadczenie  działalności  kierowcy”  stanowi  jedynie 
element uzupełniający na okoliczność braku udokumentowania aktywności za pomocą 
tachografu. 
A  contrario można  z  powyższego  wywnioskować,  że  na  przedsiębiorcy  nie  ciąży 
obowiązek dokumentowania aktywności kierowcy lub jej braku, jeśli tylko została ona 
udokumentowana w sposób automatyczny za pomocą tachografu. 

Przesądzającą rolę odgrywa jednakże treść pkt. 4 preambuły przedmiotowej decyzji 
wykonawczej KE. Wynika z jego treści,  że:  „formularz zaświadczenia powinien być 
stosowany  wyłącznie  wówczas,  jeśli   na  podstawie  zapisów  tachografu,  z  
obiektywnych  przyczyn  technicznych  nie  jest  możliwe  wskazanie,  że  przepisy  
rozporządzenia (WE) nr 561/2006 są przestrzegane”.
Jest to bardzo ważne ustalenie, ponieważ decyzja wykonawcza 2009/959/WE posiada 
walor źródła prawa (w tym także źródła prawa pracy).   

Warto zauważyć, że istnieją zasadniczo dwa źródła, przedmiotowego dokumentu. 

Pierwsze  źródło  jest unijne,  w  postaci  art.  11  ust.  3  Dyrektywy  2006/22/WE, 
rozporządzenia,  561/2006  WE,  oraz  decyzja  Komisji  nr  2007/230/WE,  z  dnia  12 
kwietnia  2007  roku,  w  sprawie  formularza  dotyczącego  przepisów  socjalnych 
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odnoszących  się  do  działalności  w  transporcie  drogowym  (notyfikowana  jako 
dokument nr C(2007) 1470). 
Wzór ten został znowelizowany na mocy decyzji Komisji Europejskiej 2009/959/UE z 
dnia  14.12.2009 zmieniającej  decyzję  2007/230/WE  w  sprawie  formularza 
dotyczącego  przepisów  socjalnych  odnoszących  się  do  działalności  w  transporcie 
drogowym.

Drugie źródło pochodzi z art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców. Na wstępie należy, 
odwołując  się  do  genezy zaświadczeń z  art.  31 ustawy o czasie  pracy  kierowców 
zauważyć,  że  do  dnia  30  lipca  2012  roku  obowiązywało  zaświadczenie  o  treści 
wskazanej  przez  Polskiego  ustawodawcę  –  tzw.:  „żółte  tarczki”  (była  to  nazwa 
zwyczajowa, ponieważ faktycznie zaświadczenia te mogły mieć dowolny kształt i kolor, 
ponieważ polski ustawodawca nigdy nie określił wzoru, a jedynie minimalną zawartość 
treściową). Załącznik 2
W dniu 16.08.2011r.2 opublikowano nowelizację ustawy o czasie pracy kierowców oraz 
ustawy o transporcie drogowym, na mocy której  dokonano zaimplementowania do 
polskiego systemu prawnego „nowego” formularza, o którym mowa w decyzji decyzji 
Komisji  Europejskiej  2009/959/UE  z  dnia  14.12.2009 zmieniającej  decyzję 
2007/230/WE. Używanie tzw. „żółtych tarczek”, po wejściu w życie zmienionej ustawy 
skutkuje nałożeniem przez organ kontrolny kary, wynikającej z taryfikatora ustawy o 
transporcie drogowym. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że brak jest w samym rozporządzeniu 561/2006 WE 
unormowania,  które  wprost  reguluje  i  deleguje  do  dokumentu  „zaświadczenia 
działalności”. Sytuacja kształtuje się odmiennie, ponieważ to na podstawie art. 11 ust. 
3 dyrektywy 2006/22/WE, wspomniana już decyzja Komisji  2007/230/WE określiła 
„wzór” (aktualnie już nie obowiązujący) zaświadczenia i  doprecyzowała,  iż  ma ono 
zastosowanie:  „na  podstawie  rozporządzenia  (WE)  nr  561/2006  lub umowy 
europejskiej  dotyczącej  pracy  załóg  pojazdów  wykonujących  międzynarodowe  
przewozy drogowe (AETR)”.

Mogło  by  się  wydawać,  że  na  polskim  gruncie  wprost  podstawą  obowiązywania 
zaświadczenia  działalności  dla  polskich  przewoźników jest  art.  31 ust.  3 ustawy o 
czasie pracy kierowców, który określa, że: „zaświadczenie, (...) wystawione (jest – 
przypis) na przeznaczonym do druku formularzu, o którym mowa w decyzji Komisji nr  
2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów  
socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99  
z 14.04.2007, str. 14, z późn. zm.)”. 
Warto jednak zauważyć, że polski ustawodawca nie był precyzyjny w przedmiotowym 
zakresie i zasugerował jakoby treść zaświadczenia działalności na podstawie art. 31 
ustawy  o  czasie  pracy  kierowców  była  analogiczna  do  wzoru  z  decyzji  Komisji 
2007/2030/WE (po zmianie w 2009). 
Tym czasem po dokonaniu wnikliwej analizy treści  obu zapisów z łatwością można 
dostrzec  różnicę  w treści  pomiędzy oboma uregulowaniami.  Pkt.  16 zaświadczenia 
międzynarodowego (obowiązującego tak  na  terenie  Polski  oraz  Europy oraz  części 
Azji) określa, że udokumentowaniu podlega okres gdy kierowca „miał czas wolny od 
pracy lub odpoczywał”. Tym czasem z treści zaświadczenia krajowego określonej w 
art. 31 ust. 1 u.ocz.p.k., wynika jednoznacznie, że dokumentowaniu podlega jedynie 
okres gdy kierowca „miał czas wolny od pracy”. Tak więc z całą pewnością zapewnienie 
ustawodawcy wynikające z art. 31 ust. 2 przedmiotowej ustawy, iż „zaświadczenia o 
którym  mowa  w  ust.  1  (jest-przypis)  wystawione  na  przeznaczonym  do  tego  

2 Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców opublikowana  w Dzienniku Ustaw nr 168 poz. 1005 
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formularzu o którym mowa w decyzji Komisji  nr 2007/230/WE”, odbiega zasadniczo 
od  rzeczywistości.  Obrazuje  to  poniższa  analiza  porównawcza  omawianych 
uregulowań. 

Zaświadczenie  międzynarodowe  określa  że:  „Przedsiębiorca  wykonujący  przewóz 
drogowy  jest  obowiązany  wystawić  kierowcy  wykonującemu  przewóz  drogowy  
zatrudnionemu u tego przedsiębiorcy zaświadczenie, w przypadku gdy kierowca:
1) przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby;
2) przebywał na urlopie wypoczynkowym;
3) miał czas wolny od pracy;
4)  prowadził  pojazd  wyłączony  z  zakresu  stosowania  rozporządzenia  (WE)  nr  
561/2006 lub Umowy AETR;
5) wykonywał inna prace niż prowadzenie pojazdu;
6) pozostawał w gotowości w rozumieniu art. 9 ust. 1.”

Dalej ustawodawca krajowy stwierdza w art. 31 ust. 3, że: „Zaświadczenie, o którym 
mowa w ust. 1, (powinno być – przypis) wystawione na przeznaczonym do druku 
formularzu,  o którym mowa w decyzji  Komisji  nr 2007/230/WE z  dnia 12 
kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących  
się do działalności w transporcie drogowym (Dz.Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14, z  
pózn.  zm.),  przedsiębiorca  wykonujący  przewóz  drogowy  wręcza  kierowcy  przed  
rozpoczęciem  przez  kierowce  przewozu  drogowego,  a  kierowca  to  zaświadczenie  
podpisuje. Minister właściwy do spraw transportu udostępnia na stronie podmiotowej  
urzędu obsługującego tego ministra wzór formularza zaświadczenia.”

Rzecz tylko w tym, że ustawodawca nie nadmienił, iż informacja ta jest wewnętrznie 
kontradyktoryjna, ponieważ treść zaświadczenia działalności kierowców wynikająca ze 
wzoru  Komisji  Europejskiej  nie  pokrywa  się  z  treścią  określoną  w  art.  31  ust.  1 
u.ocz.p.k. 
Łatwo to porównać:
A)  oczekiwana  minimalna  zawartość  treści  zaświadczenia  art.  31  ustawy  o  czasie 
pracy kierowców:
1) przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby;
2) przebywał na urlopie wypoczynkowym;
3) miał czas wolny od pracy;
4)  prowadził  pojazd  wyłączony  z  zakresu  stosowania  rozporządzenia  (WE)  nr  
561/2006 lub Umowy AETR;
5) wykonywał inna prace niż prowadzenie pojazdu;

B) treść zaświadczenia na podstawie wzoru Komisji Europejskiej
14.  przebywał na zwolnieniu chorobowym (*)
15. przebywał na urlopie wypoczynkowym (*)
16. miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (*)
17.  prowadził  pojazd  wyłączony  z  zakresu  stosowania  rozporządzenia  (WE)  nr  
561/2006 lub AETR (*)
18. wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu (*)
19. pozostawał w gotowości (*)

De  lege  ferenda należy  dokonać  dostosowania  treści  zaświadczenia  krajowego  do 
zaświadczenia międzynarodowego.

W  dniu  8  sierpnia  2013  roku Mariusz  Miąsko  wystąpił  do  Ministra  Transportu  z 
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zapytaniem,  o  przyczyny  zaistnienia  rozbieżności  w  przedmiotowym  zakresie.  MT 
pismem z dnia 12.09.2013 roku wyjaśniło Załącznik 3, że znana mu jest rozbieżność 
w przedmiotowym zakresie i wynika ona z postulatu strony społecznej o wykreślenie 
określenia  „lub  odpoczywał”.  W  dalszej  części  MT  sugeruje,  że  ewentualną 
odpowiedzialność za niezgodność obu wersji  tego samego dokumentu ponosi  MSZ, 
ponieważ  –  cytat.:  „projekt  uzyskał  opinię  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych  o  
zgodności projektu z prawem UE”. W ten sposób do polskiego obiegu prawnego prawa 
pracy wszedł dokument, który jest niezgodny z jego Unijnym wzorem.   
Ponadto  warto  zauważyć,  że  w  art.  31  ust.  3  u.ocz.p.k.,  ustawodawca  dokonał 
błędnego odwołania się do wzoru zaświadczenia z decyzji wykonawczej KE 2007/230 
WE, która w chwili nowelizacji przedmiotowej ustawy w 2011 roku nie obowiązywała. 
Została bowiem zastąpiona już dwa lata wcześniej decyzją wykonawczą KE 2009/959 
UE. 
W związku z powyższym Mariusz Miąsko w dniu 22.10.2013 roku wystąpił w imieniu 
Stowarzyszenia  URKSiTD  „Najlepsza  Droga”  z  oficjalnym  zapytaniem  do  MSZ  w 
przedmiotowym  zakresie.  Jednocześnie  zgłoszono  oficjalną  propozycję  nowelizacji 
treści art. 31 u.ocz.p.k. (Załącznik 4). 
W  ramach  pisma  poproszono  o  wyjaśnienie  w  jaki  sposób  Ministerstwo  Spraw 
Zagranicznych  mogło  wydać  pozytywną  opinię  o  zgodności  zapisu  treści  art.  31 
u.ocz.p.k.,  z  treścią  „zaświadczenia  działalności  kierowcy”  określoną  na  podstawie 
decyzji  wykonawczej 2007/230 WE, skoro oczywiste jest, że treści przedmiotowych 
dokumentów są rozbieżne.

W dalszej części pisma wyrażono propozycję de lege ferenda aby:
a) zmienić (dostosować) treść pkt. 3 art. 31 u.ocz.p.k.: „miał czas wolny od pracy;” 
do treści  pkt.  16 wzoru zaświadczenia: „miał  czas wolny od pracy  lub odpoczywał 
(rozporządzenie 561/2006 WE)”,
b)  zmienić zapis art. 31 ust. 3 u.ocz.p.k., w taki sposób aby odwoływał się on do 
obowiązującej  aktualnie  decyzji  wykonawczej  KE  2009/959/UE,  zamiast  do  nie 
obowiązującej od 14.12.2009 roku decyzji wykonawczej 2007/230 WE.

Może zastanawiać czy powód podany przez MT jest jedyną przyczyną tak poważnego 
„niedopatrzenia”.  Wcześniej  jednak  watro  zwrócić  uwagę  na  okoliczność,  że  w 
niektórych  przypadkach  wykonywanie  transportu  na  podstawie  zaświadczenia 
„krajowego” (z art. 31 u.ocz.p.k.), nie będzie rodziło negatywnych skutków pomimo 
odmiennej treści.  Będzie tak, jeśli  transport będzie wykonywany na terenie Polski. 
Gdyby jednak kierowca realizował  transport  na terenie  Europy oraz  części  Azji  na 
podstawie  przedmiotowego  zaświadczenia  krajowego,  to  można  spodziewać  się 
negatywnych  skutków  podczas  kontroli  ponieważ  jego  treść  różni  się  od  treści 
międzynarodowego wzoru. 
Wracając  do  określenia  przyczyn  powstania  odmiennej  w  treści  zaświadczenia 
krajowego  względem  zaświadczenia  międzynarodowego  to  trudno  zakładać  błąd 
stricte redakcyjny. 
Raczej przyczyną może być problem wynikający z niemożliwością wytypowania czasu 
„wolnego”  od  pracy,  co  skutkowałoby  brakiem  możliwości  odbiorów  godzin 
nadliczbowych oraz dyżurów. Więcej na ten temat napisałem w ramach odrębnego 
opracowania.     
Dla  zrozumienia  zapisów  oraz  metodologii  ich  dokonywania  na  przedmiotowym 
dokumencie, warto odwołać się do jego genezy. 
Należy wiedzieć, że „Zaświadczenie działalności kierowcy”, w wersji  która aktualnie 
stanowi załącznik do rozporządzenia 561/2005 WE, jest już drugą (europejską) jego 
wersją  oraz  trzecią  wersją  obowiązującą  w  Polsce.  Różnica  bierze  się  z  błędu 
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tłumaczenia jednej z polskich wersji językowych.
Należy  wyjaśnić,  że  dokument  ten  choć  swoje  źródło  posiada  w  rozporządzeniu 
561/2006 WE,  to  instytucje  prawne  w nim zawarte  (np.:  „urlop  wypoczynkowy”), 
wprost  wiążą  się  z  normami  polskiego  systemu  prawnego  np.:  z  normami 
odnoszącymi  się  do  zasad  udzielania  urlopu  wypoczynkowego  oraz  jego 
dokumentowania. 
Historycznie  rzecz  ujmując,  obecnie,  obowiązuje  trzecia  wersja  omawianego 
dokumentu w ramach rozporządzenia 561/2006 WE.
Pierwsza  wersja  (Załącznik  5)  zawierała  szereg  poważnych  niedociągnięć,  co 
nastręczało  poważne problemy interpretacyjnych. 
Druga wersja (Załącznik 6) zawierała poważny błąd w polskiej  wersji  tłumaczenia, 
który  formalnie  ją  unieważniał  i  rodził  poważne  skutki  w  postaci  kar  finansowych 
nakładanych na przedsiębiorców.
Trzecia  wersja,  (Załącznik  nr  7)  aktualnie  obowiązująca,  jest  w  zasadzie  bliska 
osiągnięcia stanu optymalnego, ale nadal rodzi kilka poważnych wątpliwości. Więcej 
na ten temat napisałem w ramach odrębnego opracowania. 
W tym miejscu warto przedstawić analitycznie wszystkie trzy wersje, aby na tej bazie 
wyciągnąć wnioski dla dalszych oczekiwanych modyfikacji lub interpretacji niektórych 
zapisów.  Na  wstępie  warto  zaprezentować  terminy  obowiązywania  poszczególnych 
wersji zaświadczeń:
-  Zaświadczenie  o  działalności  kierowcy  (pierwsza  wersja  - „stare”  zaświadczenie 
obowiązywało do 14 grudnia 2009 roku. 
- Zaświadczenie o działalności kierowcy w „nowej” wersji (od 15 grudnia 2009 roku 
obowiązywało w wersji angielskiej,  gdyż  Polska  wersja  posiadała  błędy  w 
tłumaczeniu. 
- Wersja aktualna – polska – obowiązuje w okresie od 13 marca 2010r. 

Pierwsza wersja wzoru dokumentu „zaświadczenia działalności  kierowcy”,  zawierała 
szereg  niedociągnięć.  Najbardziej  problematyczny  był  brak  rozróżnienia  instytucji 
„urlopów wypoczynkowych” od instytucji „odpoczynku”. 
Początkowo,  nie  było  jasne,  jak  w związku z  powyższym wypełniać  przedmiotowy 
dokument, ponieważ instytucja urlopu wypoczynkowego rządzi się ściśle określonym 
reżimem prawnym. Początkowo oceniano, że na gruncie szeroko rozumianego prawa 
transportowego, instytucje „urlopu wypoczynkowego” oraz „odpoczynku” są tożsame. 
Jednak taka interpretacja była wprost sprzeczna z wykładnią literalną przytoczonych 
zapisów. Z tego też powodu Mariusz Miąsko wystąpił do Głównego Inspektoratu Pracy 
w  Warszawie  z  zapytaniem  i  prośbą  o  dokonanie  interpretacji  i  oceny  w 
przedmiotowym zakresie.(Załącznik nr 8) 
GIP  zajął  jednoznaczne  stanowisko,  z  którego  wynikało,  że  mamy do czynienia  z 
dwiema odmiennymi instytucjami prawnymi, a więc nie  można utożsamiać „urlopu 
wypoczynkowego”  z  „odpoczynkami”,  jak  to  często  sugerowali  przedstawiciele 
poszczególnych instytucji kontrolnych3 Załącznik nr 9. 
Można  dostrzec  jednak  brak  zdecydowania  w  przedmiotowym  zakresie  w  GIP, 
ponieważ w odpowiedzi na pismo Mariusza Miąsko z dnia 08.08.2013 roku, GIP udzielił 
odpowiedzi pismem z dnia 08.10.2013 roku, (Załącznik nr 10) w którym Pani Dyrektor 
Departamentu  Prawnego  GIP  Halina  Tulwin,  zajęła  już  bardziej  zachowawcze 
stanowisko. W przytoczonym piśmie określono mianowicie, iż „art. 31 ustawy o czasie 
pracy kierowców znajduje się w rozdziale 4 zatytułowanym zasady stosowania norm 
dotyczących  okresów  prowadzenia,  obowiązujących  przerw  w  prowadzeniu  i  
gwarantowanych okresów odpoczynku określonych rozporządzeniem (WE) 561/2006  

3 http://jazdaprawna.pl/2008/11/12/stanowisko-pip-w-sprawie-wypelniania-swiadectwa-dzialalnosci-kierowcy/    
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oraz umową AETR a więc zaświadczenie wystawione na jego podstawie ma znaczenie  
dla rozliczenia okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu  
i gwarantowanych okresów odpoczynku”. 
GIP  zasugerował  więc,  że  dokument  zaświadczenia  nie  stanowi  dokumentu 
uwzględnianego w systemie prawa pracy. Trudno jednak podzielić to stanowisko. Stoi 
ono bowiem w sprzeczności z intencją ustawodawcy wyrażoną we wspomnianej już 
dyrektywie 22/2006 WE oraz w sprzeczności z treścią samego zaświadczenia. 
Kluczowe  jest  jednak,  że  teza  GIP  stoi  w  wyraźnej  opozycji  do  okoliczności,  że 
przecież art. 31 u.ocz.p.k, znajduje się w ustawie o czasie pracy kierowców. Trudno 
więc stawiać tezę, że dokument posiadający własne źródło w ustawie o czasie pracy 
kierowców nie służy do określenia czasu pracy kierowców. Taka teza jest wyraźnie 
wewnętrznie kontradyktoryczna. 

Ustalenie,  czy  przytoczone  powyżej  instytucje  „urlopu  wypoczynkowego”  i 
„odpoczynku” mają tożsamy charakter było o tyle istotne, że jeśli literalnie traktować 
instytucję „urlopu wypoczynkowego” (a tylko taka znajdowała się w pierwszej wersji 
dokumentu), to na jej zasadach należało wypełniać „plany urlopowe” oraz „wnioski 
urlopowe” (dla kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), oraz wypłacać 
wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (art. 172 KP). 
Dodatkowo  ponieważ  urlopu  nie  można  było  udzielać  w  dobie,  w  której  kierowca 
pracował (art. 154 § 2 kodeksu pracy: „(...)niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę  
do pełnego dnia”, art. 154 ze znaczkiem 2 § 4 k.p.: „udzielenie pracownikowi urlopu, 
w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części  dobowego wymiaru  
czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do  
wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu,  
na  który  ma  być  udzielony  urlop”),  to  powstawały  nieudokumentowane  okresy 
pomiędzy chwilą zakończenia jazdy (lub pracy albo dyspozycyjności udokumentowanej 
na  wykresówce  lub  pliku),  a  ponowną  dobą  pracowniczą,  które  należało 
dokumentować odręcznie co samo w sobie było czasochłonne, a wręcz niewykonalne z 
uwagi na dużą skalę przedmiotowych czynności w przypadku dużej ilości kierowców. 

Dla pełnego obrazu, należy zaznaczyć, że w owym czasie równolegle do dokumentu 
omawianego zaświadczenia obowiązywało jeszcze zaświadczenie krajowe Załącznik nr
2 – tzw.: „żółta wykresówka”) na podstawie ówczesnej treści art. 31 ustawy o czasie 
pracy kierowców. 
Zaświadczenia  krajowe  obowiązywały  wyłącznie  na  terenie  Polski,  ponieważ  ich 
źródłem było prawo krajowe. Przestały obowiązywać: od 31 sierpnia 2011 roku. Tego 
dnia do polskiego porządku prawnego wszedł w życie, znowelizowany przepis art. 31 
ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  o  czasie  pracy  kierowców.  Na  gruncie  nowego 
przepisu,  przedsiębiorca  wykonujący  przewóz  drogowy,  jest  zobowiązany  do 
wystawienia  nowego  formularza  zaświadczenia.  Zgodnie  z  decyzją  Komisji  nr 
2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów 
socjalnych odnoszących się do działalności  w transporcie drogowym4 zaświadczenie 
ma być obecnie wystawiane na przeznaczonym do tego celu formularzu.5 Pierwotnie, 
zgodnie z decyzją Komisji z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie formularza dotyczącego 
przepisów socjalnych odnoszących się  do  działalności  w transporcie  drogowym6 do 
obrotu prawnego zostało wprowadzone tzw.: „świadectwo działalności kierowcy”, które 
dokumentowało  okresy  urlopu  wypoczynkowego,  przebywania  na  zwolnieniu 

4 (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14, z późn. zm.)
5 wzór jest dostępny na stronie internetowej Ministra Infrastruktury http://www.  mi.gov.pl/2- 48246aace63f1-1794375-p_1.htm    (dostęp 

na dzień 21.04.2013r)
6 (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14)
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lekarskim, wyłączone z zakresu stosowania Rozporządzenia nr 561/2006 lub umowy 
AETR. 
Podstawową wadą formularza był brak możliwości określenia w nim informacji, kiedy 
kierowca może pozostawać w gotowości do pracy, świadczyć inna prace, lub odbierać 
tygodniowy odpoczynek. W tym względzie decyzją Komisji z dnia 14 grudnia 2009r., 
zmieniono  decyzję  2007/230/WE  w  sprawie  formularza  dotyczącego  przepisów 
socjalnych  odnoszących  się  do  działalności  w  transporcie  drogowym7 i  przyjęto 
ostateczny wzór zaświadczenia, który w pełni dokumentuje okresy - przebywania na 
zwolnieniu  lekarskim  od  pracy  z  powodu  choroby,  przebywania  na  urlopie 
wypoczynkowym,  czasu  wolnego  od  pracy,  prowadzenia  pojazdu  wyłączonego  z 
zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR, wykonywania 
innej pracy oraz pozostawania w gotowości do pracy.
Tym samym zmieniły się zasady dokumentowania przez przewoźników i kierowców 
aktywności  w dobie.  Dotychczas przewoźnicy i  kierowcy korzystali  z  tzw.:  „żółtych 
tarcz” lub zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu, często odręcznie przygotowanych 
przez przedsiębiorców, za pomocą których możliwe było dokumentowanie:
- dni wolnych od pracy/urlopów,
- okresu pozostawania na zwolnieniu lekarskim,
- okresu świadczenia innej pracy,

W związku z powyższym, od dnia 31 sierpnia 2011r. nie można już stosować „żółtych 
tarcz”,  czy odręcznych zaświadczeń, a za korzystanie z nich przez przewoźnika lub 
kierowcę,  zostanie  nałożona  kara  pieniężna  za  każdy  dzień,  na  który  zostało 
wystawione zaświadczenie, zgodnie z taryfikatorem (załącznik nr 1 pkt. II nr 1.7.) 
określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.8 Istotnym 
jest, że „żółte tarczki” wystawione na okresy przed dniem 31 sierpnia 2011r kierowca 
winien okazać i przedstawić do kontroli do dnia 27 września 2011r.

Nadmienić jeszcze można, że na obszarze Niemiec BAG (Bundesamt für Güterverkehr) 
kwestionowało  częstokroć  metodykę  wypełniania  przez  polskich  przewoźników 
zaświadczeń unijnych, co było źródłem wielu sankcji finansowych. 
Dlatego też w roku 2008 doszło za inicjatywą Mariusza Miąsko (Załącznik nr. 11) do 
ujednolicenia stanowiska pomiędzy stroną polską, a BAG w zakresie ustalenia takiej 
wspólnej treści zaświadczenia, które było respektowane przez oba (I.T.D. oraz B.A.G.) 
organy kontrolne9. Załącznik nr 12 

Warto zauważyć,  że „Zaświadczenie  działalności  kierowcy” w wersji  drugiej  zostało 
pierwotnie  błędnie  przetłumaczone  przez  stronę  Polską,  wskutek  czego  odbiegało 
treścią  od  wersji  oryginalnych,  co  stanowiło  źródło  sankcji  finansowych  dla  wielu 
przedsiębiorców transportowych ze strony krajowych oraz międzynarodowych organów 
kontrolnych. Błąd polegał na dodaniu w pkt 16 sformułowania: „w ramach dziennego 
odpoczynku”.10 Dla porządku należy nadmienić, że na stronie MT nadal udostępniana 
jest do pobrania błędna (błędnie przetłumaczona) wersja ”zaświadczenia działalności 
kierowcy”.   

Błąd w tłumaczeniu wywierał dalekosiężne skutki, ponieważ zasadniczo „zaświadczenie 
działalności kierowcy” wystawiane jest na okresy odpoczynków tygodniowych, a nie 
dziennych. 

7 (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14
8 Dz.U. 2001r. Nr 125 poz. 1371)
9 http://jazdaprawna.pl/2008/11/16/najnowsze-stanowisko-bag-informujace-jak-nalezy-wypelniac-swiadectwo-dzialalnosci-kierowcy/ 

10 http://jazdaprawna.pl/2010/01/19/gitd-nowy-wzor-zaswiadczenia-o-dzialalnosci/ 
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Tymczasem  zaświadczenie,  w  wyniku  dodania  części  tekstu  nie  występującej  w 
oryginale, zmieniło całkowicie swoją funkcję. W okresie przejściowym, od 15 grudnia 
2009  roku  obowiązywało  w  wersji  angielskiej,  niemieckiej  lub  francuskiej,  gdyż 
upłynęło kilka miesięcy zanim poprawiona została polska wersji tłumaczenia – która 
obowiązuje od 13 marca 2010 r).

Trzecia wersja (aktualna – formalnie druga) „zaświadczenia działalności”, Załącznik nr
7 zgodna  ze  wzorem  określonym  w  decyzji  wykonawczej  2009/959/UE  z  dnia 
14.12.2009 zmieniającej  decyzję  2007/230/WE  w  sprawie  formularza  dotyczącego 
przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym,11 jest 
bliska optymalnego rozwiązania,  ale także rodzi  szereg wątpliwości.  Więcej na ten 
temat napisałem w ramach odrębnego opracowania.

W  2011  roku  Główny  Inspektor  Transportu  Drogowego,  wydał  dwie 
wytyczne(Załącznik  nr  13)  oraz  (Załącznik  nr  14)  dotyczące  zasad  korzystania  z 
przedmiotowego wzoru zaświadczenia. 

Przedmiotowa wytyczna odnosi się do różnorodnych kwestii a nie wyłącznie do zasad 
wystawiania  zaświadczenia  działalności  kierowców.  Zaskakujący  jednak  może  się 
wydawać fakt, że w obu z nich utożsamił treść zaświadczenia działalności kierowcy 
zgodnego ze wzorem międzynarodowym z treścią zaświadczenia określoną w art. 31 
u.ocz.p.k., w sytuacji kiedy różnica w treści obu tekstów (we wskazanym wcześniej 
zakresie) jest oczywista. 

Można  więc  z  analizy  wytycznych  odnieść  przekonanie,  iż  dokumenty  te  są 
alternatywną formą dokumentowania aktywności kierowcy. 

Nie  można  jednak  podzielić  takiego  stanowiska,  ponieważ  o  ile  zaświadczenie 
międzynarodowe zgodne  ze  wzorem z  decyzji  wykonawczej  KE  230/2007 WE (po 
zmianie) będzie obowiązywać także na terenie polski o tyle zaświadczenie krajowe z 
art. 31 u.ocz.p.k., nie będzie obowiązywać poza terenem naszego kraju.      

Autor opracowania prawnego:
 Mariusz Miąsko 
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Załącznik nr 1

DECYZJA KOMISJI
z dnia 12 kwietnia 2007 r.

w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności
w transporcie drogowym

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1470)
(2007/230/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu  
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady  
(EWG) nr 3820/85 i  (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w  
transporcie drogowym oraz uchylającą dyrektywę Rady 88/599/EWG (1), w szczególności jej art. 11 ust. 3, a także  
mając na uwadze, co następuje:

11 (znajdująca się pod adresem:http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/doc/forms/attestation_of_activities_pl.doc  (dostęp 
na dzień 21.04.2013)
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(1) Na mocy dyrektywy 2006/22/WE Komisja ma opracować formularz mający zastosowanie, gdy kierowca prze
bywa na zwolnieniu chorobowym lub na urlopie wypoczynkowym lub gdy prowadził inny pojazd wyłączony z za 
kresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w  
sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniają
cego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady  
(EWG) nr 3820/85 (2), w wersji elektronicznej i przeznaczonej do druku.
(2) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1  
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 (3), PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Obowiązujący wzór formularza, o którym mowa w art. 11 ust. 3 dyrektywy 2006/22/WE, przedstawiono w załączni 
ku
do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 12 kwietnia 2007 r.
W imieniu Komisji
Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

Załącznik nr 2

Przykładowy wzór aktualnie już nie obowiązującej treści oraz formy zaświadczenia działalności kierowców
potocznie nazywanej: „Żółtą wykresówką”

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z 
dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).



 tzw.: „żółta wykresówka”

Załącznik nr 3
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Załącznik nr 4
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Załącznik nr 5

Wzór zaświadczenia o działalności, które obowiązywało do 14.12.2009 r.

ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE
ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 561/2006

LUB
UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ PRACY ZAŁÓG POJAZDÓW WYKONUJĄCYCH MIĘDZYNARODOWE 

PRZEWOZY DROGOWE (AETR) (*)

Należy  wypełnić  na  komputerze  lub  maszynowo  i  podpisać  przed  rozpoczęciem  podróży
Należy  przechowywać  wraz  z  oryginalną  dokumentacją  tachograficzną  zgodnie  z  odpowiednimi  wymogami
Sfałszowanie świadectwa stanowi naruszenie przepisów

1. Nazwa przedsiębiorstwa:
2. Ulica i nr, kod pocztowy, miejscowość, państwo: , ,,
3. Numer telefonu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy): 
4. Numer faksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy): 
5. Adres e-mail: 
Ja,  niżej  podpisany
6.  Imię  i  nazwisko:  
7. Stanowisko w przedsiębiorstwie: 

oświadczam, że kierowca

8. Imię i nazwisko: 
9.  Data  urodzenia:  
10. Numer prawa jazdy lub dowodu osobistego lub paszportu: 
w okresie

11. od (godzina-dzień-miesiąc-rok) ---

12. do (godzina-dzień-miesiąc-rok) ---
13. przebywał na zwolnieniu chorobowym (**)
14. przebywał na urlopie wypoczynkowym (**)
15. prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR (**)
16. W imieniu przedsiębiorstwa, miejscowość data podpis _______________
17. Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionym okresie nie prowadziłem pojazdu wchodzącego w zakres 
stosowania (WE) nr 561/2006 lub AETR.
18. Miejscowość data Podpis kierowcy _______________

(*)  Niniejszy  formularz  jest  dostępny  w  formie  elektronicznej  i  przeznaczonej  do  druku  na  stronie  internetowej 
ec.europa.eu.(**) Można wybrać tylko jedną z rubryk 13, 14 i 15.
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Załącznik nr 6

ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI (1)

(ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 561/2006 LUB AETR (2))

Należy wypełnić na komputerze lub maszynowo i podpisać przed rozpoczęciem podróży.

Należy przechowywać wraz z oryginalnymi zapisami urządzeń kontrolnych zgodnie z odpowiednimi wymogami

Sfałszowanie zaświadczenia stanowi naruszenie przepisów

1. Nazwa przedsiębiorstwa: 
2. Ulica i nr, kod pocztowy, miejscowość, państwo: , , , 
3. Numer telefonu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy): 
4. Numer faksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy): 
5. Adres e-mail: 

Ja, niżej podpisany

6. Imię i nazwisko: 
7. Stanowisko w przedsiębiorstwie: 

oświadczam, że kierowca

8. Imię i nazwisko: 
9. Data urodzenia: 
10. Numer prawa jazdy lub dowodu osobistego lub paszportu: 
11. który rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie dnia (dzień-miesiąc-rok) ---

w okresie

12. od (godzina-dzień-miesiąc-rok) ---
13. do (godzina-dzień-miesiąc-rok) ---

14. przebywał na zwolnieniu chorobowym (*)

15. przebywał na urlopie wypoczynkowym (*)

16. miał czas wolny od pracy lub odpoczywał w ramach dziennego okresu odpoczynku(*)

17. prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR (*)

18. wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu (*)

19. pozostawał w gotowości (*)

20.  miejscowość                                                                                                          data

Podpis _______________

21. Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionym okresie nie prowadziłem pojazdu wchodzącego w zakres 
stosowania (WE) nr 561/2006 lub AETR.

22. Miejscowość                                                                                                            data

Podpis kierowcy _______________
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1) Niniejszy formularz jest dostępny w formie elektronicznej i przeznaczonej do druku na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu 
(2) Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.
(*) Można wybrać tylko jedną z rubryk.

Załącznik nr 7

ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI (1)

(ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 561/2006 LUB AETR (2))

Należy wypełnić na komputerze lub maszynowo i podpisać przed rozpoczęciem podróży.

Należy przechowywać wraz z oryginalnymi zapisami urządzeń kontrolnych zgodnie z odpowiednimi wymogami

Sfałszowanie zaświadczenia stanowi naruszenie przepisów

1. Nazwa przedsiębiorstwa: 
2. Ulica i nr, kod pocztowy, miejscowość, państwo: , , , 
3. Numer telefonu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy): 
4. Numer faksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy): 
5. Adres e-mail: 

Ja, niżej podpisany

6. Imię i nazwisko: 
7. Stanowisko w przedsiębiorstwie: 

oświadczam, że kierowca

8. Imię i nazwisko: 
9. Data urodzenia: 
10. Numer prawa jazdy lub dowodu osobistego lub paszportu: 
11. który rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie dnia (dzień-miesiąc-rok) ---

w okresie

12. od (godzina-dzień-miesiąc-rok) ---
13. do (godzina-dzień-miesiąc-rok) ---

14. przebywał na zwolnieniu chorobowym (*)

15. przebywał na urlopie wypoczynkowym (*)

16. miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (*)

17. prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR (*)

18. wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu (*)

19. pozostawał w gotowości (*)

20.  miejscowość                                                                                                          data

Podpis _______________

21. Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionym okresie nie prowadziłem pojazdu wchodzącego w zakres 
stosowania (WE) nr 561/2006 lub AETR.

22. Miejscowość                                                                                                            data
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Podpis kierowcy _______________

1) Niniejszy formularz jest dostępny w formie elektronicznej i przeznaczonej do druku na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu 
(2) Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.
(*) Można wybrać tylko jedną z rubryk.

Załącznik nr 8

Zapytanie prawne Kancelarii Prawnej Viggen S.C. skierowane do Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące rozstrzygnięcia 
sposobu dokumentacji okresów dziennych i tygodniowych odpoczynków kierowców

Kancelaria Pawna Viggen s.c.                               Kraków, dnia 21.05.2008r.
Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Opolska 18,
31 – 32 Kraków

Zapytanie prawne
kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy

Zwracam  się  z  zapytaniem,  jak  będzie  traktowane  przez  kontrolerów  PIP  dokumentowanie  okresów 
“dziennych  i  tygodniowych  odpoczynków  kierowców”  na  formularzu zwanym  “Świadectwem  działalności  na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących 
międzynarodowe  przewozy  drogowe  (AETR)(*)”  w  pozycji  nr:     “14.[  ]  przebywał  na  urlopie  wypoczynkowym”  , 
wydanym  na  podstawie  Decyzji  Komisji  z  dnia  12  kwietnia  2007r.  w  sprawie  formularza  dotyczącego  przepisów 
socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (2007/230/WE) ? 

Czy  będzie to uznawane za wykroczenie lub nawet fałszerstwo dokumentacji w sytuacji, gdy kierowca nie przebywał w  
tym  czasie  na  urlopie  wypoczynkowym  a  jedynie  odbierał  ustawowy  odpoczynek  tygodniowy.  Jak  wiadomo  we 
wspomnianym druku przewidziano tylko trzy przypadki :
zwolnienie z powodu choroby
urlop wypoczynkowy
prowadzenie pojazdu wyłączonego spod zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR (**)

Nie  przewidziano  natomiast  w  formularzu  możliwości  dokumentowania  “tygodniowych  odpoczynków 
kierowców”. Kwestią bezsporną jest, iż urlopu wypoczynkowego nie można utożsamiać z odpoczynkiem kierowcy, gdyż 
są to dwa zupełnie różne pojęcia. 
Powodem niniejszego zapytania jest  częste karanie polskich kierowców przez niemieckie organy kontrolne (BAG) za 
nieposiadanie wyżej wymienionego świadectwa.

Rozwinięcie zapytania znajduje się w załączniku nr 1  do niniejszego zapytania.
Jako załącznik nr 2 przesyłam formularz wymagany przez niemiecki BAG.

Państwa  stanowisko  w  przedmiotowej  kwestii  ma  kluczowe  znaczenie  dla  ustalenia  metodologii  dokumentowania 
stosowanej przez wszystkich przewoźników wykonujących transport międzynarodowy.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska w tej kwestii.

         Z poważaniem
         Mariusz Miąsko

W załączeniu:
- pismo z dnia 14 stycznia 2008r.
- wzór zaświadczenia BAG
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Załącznik nr 9
Pismo stanowiące odpowiedź 
GIP na zapytanie prawne 
Kancelarii Prawnej 
Viggen S.C.
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Załącznik nr 10

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z 
dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).



Załącznik nr. 11

Pismo do  BAG stanowiące  próbę ujednolicenia  stanowiska  interpretacyjnego wobec  zaświadczeń  działalności  oraz 
wykresówek.

Kraków, dnia 27 marca. 2008r.
Kancelaria Prawna VIGGEN
ul. Opolska 18
31-323 Kraków
BUNDESAMT FUR GUTERVERKEHR

OCENA PRAWNA I PROPOZYCJA ZAJĘCIA JEDNOLITEGO STANOWISKA
INTERPRETACYJNEGO WOBEC INSTYTUCJI WYKRESÓWEK,
ORAZ ŚWIADECTW DZIAŁALNOŚCI

W związku z tym, że docierają do Naszej Kancelarii informacje od przewoźników, że na terytorium Niemiec nakłada się 
na kierowców kary za niewłaściwe dokumentowanie okresów odpoczynku, zwracamy się do Państwa o ocenę prawną i  
zajęcie jednolitego stanowiska interpretacyjnego wobec instytucji wykresówek oraz świadectw działalności.
Praktyka pokazuje, że organy kontrolne wielokrotnie stawiają kierowcom zarzuty nie okazania „świadectw działalności” 
spełniających  wymogi  określone  w  Rozporządzeniu  (WE)  561/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  
15.03.2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz  
zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylającego Rozporządzenie  
Rady (EWG) nr 3820/85. Należy uznać, że zarzut ten jest całkowicie niezasadny w przypadku gdy kierowcy dokonali na 
rewersie wykresówek odręcznych obrysów wszystkich dni lub części dni za okresy odbioru odpoczynku. Kierowcy ci 
postąpili w sposób całkowicie prawidłowy i zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Zgodnie z treścią art. 15 ust 2  
Rozporządzenia Rady EWG 3821/85, w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym
"jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu, kierowca nie jest w stanie używać urządzenia rejestrującego zainstalowanego 
w  pojeździe,  wówczas okresy wymienione  w  ust.  3,  tiret  drugie,  lit.  b)-d),  powinny być nanoszone na wykresówkę  
ręcznie(..)".

Z treści niniejszego artykułu można wywnioskować następującą okoliczność:
Otóż metodologia ręcznego obrysu wykresówek przez kierowców jest całkowicie prawidłowa i posiadająca uzasadnienie 
prawne. Istotna jest tu okoliczność, aby do odbioru odpoczynku doszło poza pojazdem i zupełnie bez znaczenia jest czy 
miejscowość w której kierowca odbierał odpoczynek jest jednocześnie miejscowością bazy firmy czy też jakąkolwiek inną 
miejscowością.  Jeśli  organy  federalnego  urzędu  ds.  transportu  (BAG)  uważają,  że  obrysu  odręcznego  wykresówki 
można  dokonać  jedynie,  gdy  kierowca  odbiera  odpoczynek  poza  miejscowością  bazy  firmy  (np.:  w  drodze  poza 
granicami kraju), to prosimy o wskazanie podstawy prawnej tej tezy. Zaznaczamy, że kierowca z uwagi na treść art. 15 
ust.  2  tego  samego rozporządzenia  wręcz  nie  ma prawa po oddaleniu  się  od  pojazdu celem odbioru  odpoczynku 
dokonywać automatycznego zapisu jeśli:
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- nie wie z góry jak długo okres ten będzie wynosił lub
-  jeśli  wie  że  będzie  on  wynosił  więcej,  niż  wolny  obszar  na  wykresówce  pozostały  do  automatycznego 
udokumentowania odpoczynku.

Przytoczony artykuł określa bowiem jasno, że: (..)  wykresówka lub karta kierowcy nie może być używana przez okres  
dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona. Gdyby kierowca chciał dokonać wymiany wykresówki w trakcie odpoczynku, 
to uchybiłby podstawowemu walorowi odpoczynku wynikającemu z definicji "odpoczynku" określonego rozporządzeniem 
561/2006/WE. Art. 4 f tego rozporządzenia definiuje, że:" odpoczynek" oznacza nieprzerwany okres, w którym kierowca 
może swobodnie dysponować swoim czasem. Kluczowym elementem jest" swoboda" dysponowania własnym czasem w 
trakcie  odpoczynku.  Ustawodawca  zagwarantował  więc  kierowcy  przebywającemu  poza  pojazdem  alternatywą 
możliwość udokumentowania własnej aktywności bez względu na jej rodzaj oraz bez względu na miejscowość odbioru 
odpoczynku.

Kolejną sprawą, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę to jest  fakt, że na przestrzeni  ostatnich  miesięcy nasi  klienci 
wielokrotnie  spotykali  się  z  różnorodnymi  informacjami  uzyskanymi  od organów kontrolnych w zakresie metodologii 
wypełniania i stosowania "świadectw działalności". W celu ujednolicenia stanowiska oraz unikania udzielania błędnych 
informacji postanowiliśmy odnieść się głębiej do przedmiotowego zagadnienia. "Świadectwa działalności", od 12 kwietnia 
2007  r.  na  terytorium  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  obowiązują  na  podstawie  rozporządzenia  (WE)  nr 
561/2006 lub Umowy europejskiej, dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe 
(AETR), stanowiące załącznik do decyzji KE 2007/230/WE, zwane dalej "formularzem" .
Należy zaznaczyć, że wzór świadectwa ma zastosowanie w transporcie międzynarodowym wyłącznie dla następujących 
sytuacji:
l) 13. gdy kierowca przebywał na zwolnieniu chorobowym;
2) 14. gdy kierowca przebywał na urlopie wypoczynkowym;
3) 15. gdy kierowca prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania Rozporządzenia WE 56112006.

W  związku  z  powyższym  art.15.2  jeżeli  w  wyniku  oddalenia  się  od  pojazdu,  kierowca  nie  jest  w  stanie  używać 
urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wówczas okresy wymienione w ust. 3, tiret drugie, lit. b)-d), 
powinny być nanoszone na wykresówkę ręcznie( ...).
Tak więc, należy ocenić, że ustawodawca słusznie zrezygnował z obowiązku dublowania
dokumentacji poprzez nakładanie tego samego obowiązku z jednej strony na przewoźnika, a z
drugiej strony na kierowcę. Obecnie obowiązek dokumentowania "zwykłych" okresów
wolnych od jazdy legislator nałożył wyłącznie na kierowcę, który na każdy dzień oraz każdą
godzinę wolną od jazdy, dyżuru lub pracy musi udokumentować odręcznie na rewersie
wykresówki lub papieru termicznego w pozycji "łóżka" oznaczającej "odpoczynek".
Sprawa jest więc znacznie prostsza niż się to wydaje i nie ma sensu na siłę doszukiwać się
skomplikowanych konstrukcji, skoro przepisy w tym zakresie są spójne, czytelne i bardzo
wygodne.
W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, iż z włączenia prawa wspólnotowego w porządki prawne poszczególnych 
państw członkowskich wynika  zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed wszystkimi wewnątrzkrajowymi 
przepisami prawnymi.
Zgodnie z art. 249 akapit 2 TWE „ Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich  Państwach  Członkowskich”.  Nie  ma  więc  wątpliwości  co  do  tego,  że  w  przypadku  kolizji  norm  prawa 
krajowego z normami rozporządzenia wspólnotowego,  pierwszeństwo w stosowaniu ma prawo wspólnotowe.
W nawiązaniu do powyższego prosimy o zajęcie stanowiska co do kwestii polegającej na tym, jak dokumentować okresy 
odpoczynku tygodniowego inaczej niż obrysowaniem „łóżka” na rewersie wykresówki.
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Załącznik nr 12

Odpowiedź BAG na pismo Kancelarii Prawnej Viggen S.C12

TŁUMACZENIE Z NIEMIECKIEGO:
(tłumaczenie wykonała Małgorzata Miąsko – sądowy tłumacz przysięgły)

Państwa pismo z dnia 27 maja 2008-06-09.

Szanowni Państwo,

odnosząc się do Państwa pisma wyżej wymienionego zajmuje następujące stanowisko:

Państwa  pismo  koncentruje  się  na  pytaniu,  w  jakich  przypadkach  muszą  być  dokonywane  odręczne  wpisy  na 
przedkładanych wykresówkach i kiedy konieczne jest przedłożenie dowodu o dniach wolnych od pracy  w sensie § 20 
Rozporządzenia dot. kierujących pojazdami  względnie tzw. „zaświadczenie o dniach wolnych od pracy”.
Jeśli kierowca prowadzi pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia Rady 
EWG Nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym z dnia 20.12.1985, ostatnio 
zmienionego  Art.  26  Rozporządzenia  WE nr  561/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  15.03.2006  roku, 
kierowca ten musi  być  w stanie okazać,  na   każde żądanie funkcjonariusza  służb  kontrolnych od  1 stycznia  2008 
następujące:

1) wykresówki z bieżącego tygodnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 28 dni
2)  kartę kierowcy, jeśli ją posiada; oraz
3) wszelkie zapisy odręczne i wydruki sporządzone w ciągu bieżącego tygodnia oraz poprzednich 28 dni zgodnie z 
wymaganiami niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006 (Art. 15 ust. 7A Rozporządzenia EWG 
nr 3821/85).

"Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać urządzeń zainstalowanych w pojeździe,
to tzw. „inne prace”, „gotowość do pracy” jak również przerwy w pracy i odpoczynki ,

12  http://jazdaprawna.pl/2008/11/16/najnowsze-stanowisko-bag-informujace-jak-nalezy-wypelniac-swiadectwo-dzialalnosci-kierowcy/
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jeśli  pojazd  wyposażony  jest  w  urządzenie  rejestrujące  zgodnie  z  załącznikiem I,  wprowadza  się  na  wykresówkę, 
ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc karty  (Art. 15 ust. 2 zdanie 4 
Rozporządzenia EWG nr 3821/85).

Kierowcy stosują wykresówki zgodnie z Art. 15 ust. 2 zdanie 1 Rozporządzenia EWG nr 3821/85, jednakże w każdym 
dniu, w którym prowadzą pojazd,  począwszy od momentu, w którym go przejmują. Jednakże żadna wykresówka nie 
może być używana przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona (zdanie 3).

W dni, w które kierowcy nie prowadzą pojazdu, nie są stosowane żadne wykresówki.  W te dni nie są również konieczne 
żadne odręczne zapisy względnie o tak zwanych „innych pracach” lub „gotowości do pracy”. Podjęte czynności nie mogą 
być więc wykazane przy kontroli. Tę lukę w regulacji zawarł ustawodawca poprzez § 20 Rozporządzenia dot. kierujących 
pojazdami.

Potem kierowcy, którzy nie mogą przedłożyć  lub nie mogą przedłożyć kompletnych  wyznaczonych  w Art. 15 ust. 7 
Rozporządzenia EWG 3821/85 potwierdzeń, ponieważ
w dniu  lub w kilka poprzednich 28 kalendarzowych dni

1.prowadzili pojazd, dla którego prowadzenia nie istnieje obowiązek potwierdzenia,
2.byli chorzy,
3.znajdowali się na urlopie lub
4.z innych przyczyn nie prowadzili żadnego pojazdu,  
przedkładają  przy kontroli upoważnionych osób na żądanie odpowiednie zaświadczenie przedsiębiorcy.

Tak zwane zaświadczenie o dniach wolnych od pracy jest konieczne tylko na całe dni kalendarzowe , w które nie jest 
prowadzony  żaden pojazd,  co  wchodzi  w  zakres  rozporządzenia.  Na  te  dni  Rozporządzenie  EWG nr  3821/85  nie 
wyznacza również żadnego potwierdzenia (Art. 15 ust. 2 zdanie 1), w które należy podjąć pisemne zapisy.
Europejskie regulacje prawne i regulacje narodowe nie kolidują więc ze sobą, jednakże  uzupełniają się i zakreślają z 
innej strony „wolną prawnie przestrzeń”
O tym  fakcie orzekła również Komisja Europejska i dlatego stworzyła tak zwany „ formularz do świadectwa działalności”,  
który jednak nie jest wiążący.

Formularz elektroniczny i mogący być wydrukowanym jak również dane Państw Członkowskich, które wyznaczają ten 
formularz jako wiążący, są do uzyskania na stronie:  http://ec.europa.eu/transport/road/policy/socialprovision/social form 
en.htm  
W  wytycznych/Guidance  Notes  Komisji  Europejskiej,  które  są  skierowane  do  funkcjonariuszy  kontrolnych  państw 
członkowskich  z  celem  zharmonizowanej  praktyki  kontrolnej  (do  znalezienia  na  stronie: 
http://ec.europa.eu/transport/road/poli  cy/social   provision/social driving time en.htm), wskazuje się na to, że formularz nie 
jest zastępstwem dla obowiązków zapisywania czynności w sensie Art. 6 ust. 5 Rozporządzenia EG nr 561/2006 i Art. 15 
Rozporządzenia EWG nr 3821/85.

Podsumowując,  należy w dni, w które pojazd jest prowadzony – przynajmniej częściowo- odnotowywać wymienione 
czynności  odręcznie  na  wykresówkach.  Jeśli  w  jakiś  dzień  kalendarzowy  nie  jest  prowadzony  żaden  pojazd,  to 
przedsiębiorca ma
wystawić kierowcy  pismem maszynowym tak zwane zaświadczenie o dniach wolnych od pracy przed rozpoczęciem 
jazdy podając przyczyny braku potwierdzeń czasu pracy, ma podpisać i wręczyć.

Mam nadzieje, że pomogłam Państwu.

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Z pozdrowieniami
Bettina Voigt
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Załącznik nr 13
Wytyczna Głównego Inspektora Transportu Drogowego dot. Zasad korzystania z zaświadczenia o działalności.

Rzeczpospolita Polska

ZASTEPCA

GŁÓWNEGO INSPEKTORA
TRANSPORTU DROGOWEGO

Mirosław Maksimiuk

 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia jednolitej linii orzeczniczej stosowanej przez organy Inspekcji Transportu  
Drogowego oraz prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych, pragnę zwrócić uwagę, że ustawą z dnia  
15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 168, poz.  
1005) nadano nowe brzmienie przepisowi art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców. Zgodnie z treścią art, 31 ustawy o  
czasie pracy kierowcy, w nowym brzmieniu, tj. obowiązującym od dnia 31 sierpnia 2011 r. Przedsiębiorca wykonujący  
przewóz  drogowy  jest  obowiązany  wystawić  kierowcy  wykonującemu  przewóz  drogowy  zatrudnionemu  u  tego  
przedsiębiorcy zaświadczenie, w przypadku gdy kierowca:

1)  przebywał  na  zwolnieniu  lekarskim  od  pracy  z  powodu  choroby;
2)  przebywał  na  urlopie  wypoczynkowym;
3)  miał  czas  wolny  od  pracy;
4)  prowadził  pojazd  wyłączony  z  zakresu  stosowania  rozporządzenia  (WE)  nr  561/2006  lub  Umowy  AETR;
5)  wykonywał  inną  pracę  niż  prowadzenie  pojazdu;
6) pozostawał w gotowości w rozumieniu art. 9 ust. 1.
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Przez czas wolny rozumie się okresy inne tuż wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6, w których kierowca nie wykonywał  
pracy. Minister właściwy do spraw transportu udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra  
wzór formularza zaświadczenia.

Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do kierowcy niezatrudnionego przez przedsiębiorcę, lecz wykonującego  
osobiście przewozy na jego rzecz, oraz do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy drogowe.

Wobec powyższego, przedmiotowa nowelizacja art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców polega przede wszystkim na  
zastąpieniu formularza zaświadczenia rozszerzonym wzorem.

Zaświadczenie wystawione na przeznaczonym do druku formularzu, o którym mowa w decyzji Komisji nr 2007/230/WE z  
dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w  
transporcie  drogowym (Dz.  Urz.  UE L 99  z  14,04,2007,  str,  14,  z  późn.  zm.)  przedsiębiorca  wykonujący  przewóz  
drogowy wręcza  kierowcy przed rozpoczęciem przez kierowcę przewozu  drogowego,  a  kierowca to  zaświadczenie  
podpisuje.

Należy przypomnieć również, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 330 z dnia 16 grudnia 2009 r. ukazało się  
sprostowanie do decyzji Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie  
formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym.

Ponadto należy podkreślić, że nowe brzmienie przedmiotowego przepisu nie przewiduje możliwości wystawiania przez  
przedsiębiorcę wskazanego zaświadczenia w sytuacji,  gdy kierowca znajdując się z dala pod bazy przedsiębiorcy i  
wykonując  zadanie  przewozowe  nie  prowadzi  w  danym  dniu  pojazdu,  z  uwagi  na  konieczność  odebrania  np.  
odpoczynku tygodniowego. Powyższe stwierdzenie wynika bezpośrednio z brzmienia art.  31 ust.  3 ustawy o czasie  
pracy kierowców, który stanowi, iż przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy wręcza kierowcy przed rozpoczęciem  
przez kierowcę przewozu drogowego wymagane zaświadczenie a kierowca je podpisuje.

Ponadto należy podkreślić, że ręczna rejestracja czasu odpoczynku na rewersie wykresówek dopuszczalna jest także w  
sytuacji, gdy kierowca odbiera odpoczynek poza granicami kraju lub na terytorium kraju będąc w trakcie wykonywania  
zadania przewozowego,  a  przedsiębiorca nie  ma możliwości  wyposażenia go w zaświadczenie potwierdzające fakt  
nieprowadzenia pojazdu w danym okresie.

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  należy  wskazać,  iż  kierowca  wykonujący  zadanie  przewozowe,  w  trakcie  którego  
zobowiązany  był  do  wykorzystania  odpoczynku,  powinien  rejestrować  ten  odpoczynek  na  wykresówce  lub  karcie  
kierowcy. Stosownie bowiem do brzmienia art. 15 ust. 2 rozporządzenia 3821/85 kierowcy stosują wykresówki lub karty  
kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują. Nie wyjmuje się  
wykresówki lub karty kierowcy z urządzenia przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest  
dopuszczalne z innych powodów. Wykresówka lub karty kierowcy nie może być używana przez okres dłuższy niż ten, na  
który jest przeznaczona.

Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać urządzeń zainstalowanych w pojeździe, to  
okresy, o których mowa w ust. 3 tiret drugie lit. b), c) i d):

a) jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I, wprowadza się na wykresówkę,  
ręcznie,  w  drodze  automatycznej  rejestracji  lub  innym  sposobem)  czytelnie  i  nie  brudząc  karty;  lub
b) jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem IB, wprowadza się na kartę kierowcy  
przy użyciu urządzenia do ręcznego wprowadzania danych, w jakie wyposażone jest urządzenie rejestrujące.

Wobec  powyższego,  polecam  stosowanie  powyższego  podejścia  w  prowadzonych,  przez  podległych  Panom 
Dyrektorom inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, postępowaniach kontrolnych i administracyjnych.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA
TRANSPORTU DROGOWEGO

Mirosław Maksimiuk
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Załącznik nr 14

Wytyczna GITD nr 1 pkt. 10 z dnia 28 lipca 2011 roku
Możliwość poddania analizie – jako dowodów w sprawie – wykresówek dokumentujących czas pracy kierowcy  
wykonującego  przewozy  regularne  osób  na  trasach  do  50  km  pojazdem,  w  którym  został  zainstalowany  
tachograf,  pomimo  wyłączenia  tego  rodzaju  przewozów  spod  obowiązków  określonych  w  przepisach  
rozporządzenia nr 561/2006, w sytuacji gdy przedsiębiorca realizujący ww. przewozy nie prowadzi równocześnie  
żadnej innej dokumentacji czasu pracy kierowcy, w tym nie sporządza rozkładów, o których mowa w art. 31e  
UCK.

Zgodnie z art. 3 lit. a) rozporządzenia nr 561/2006, z jego stosowania wyłączono przewóz osób w ramach przewozów  
regularnych,  których  trasa  nie  przekracza  50  km.  Z  kolei,  stosownie  do  treści  art.  3  ust.  1  zdanie  pierwsze  
rozporządzenia nr 3821/85, w pojazdach wykonujących przewóz wyłączony ze stosowania rozporządzenia nr 561/2006,  
a więc również w pojazdach, którymi wykonywane są przewozy regularne osób, których trasa nie przekracza 50 km, nie  
ma obowiązku instalowania i używania urządzeń rejestrujących
(tachografów).
W pkt 24 Preambuły rozporządzenia nr 561/2006 wskazano, że Państwa Członkowskie powinny ustanowić przepisy dla  
pojazdów  używanych  do  regularnych  przewozów osób,  których  trasa  nie  przekracza  50  km.  Przepisy  te  powinny  
zapewniać odpowiednia ochronę w zakresie dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych okresów  
odpoczynku i  przerw.  Regulacje  dotyczące norm prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych okresów odpoczynku i  
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przerw kierowców wykonujących przewozy regularne, na trasach
do 50 km zostały zawarte w rozdziale 4a UCK. Zgodnie z art.  39e ww. ustawy, pracodawca lub podmiot, na rzecz  
którego kierowca wykonuje tego rodzaju przewozy winien ustalać na okres co najmniej jednego miesiąca rozkłady czasu  
pracy kierowcy. Rozkład czasu pracy musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko kierowcy, miejsce bazy pojazdu,  
który kierowca ma prowadzić, ustalony harmonogram okresów pracy kierowcy obejmujących
okresy prowadzenia pojazdu, wykonywania innej pracy, przerw i pozostawania w dyspozycji oraz dni wolne. W myśl art.  
1 pkt 4 przywołanej ustawy, normy te odnoszą się zarówno do kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy  
jak  i  kierowców  nie  będących  pracownikami.  Ponadto,  do  kierowców zatrudnionych  na  podstawie  stosunku  pracy  
odnoszą się także pozostałe przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, m.in. w zakresie, w jakim
pracodawca ma obowiązek prowadzić  dla kierowców,  niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy i  sposobu  
wynagradzania za godziny nadliczbowe i za prace w porze nocnej, w rozliczeniu dobowym, tygodniowym i przyjętym  
okresie rozliczeniowym, ewidencje czasu pracy, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 2981 ustawy z  
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Ewidencje czasu pracy pracodawca jest zobligowany
udostępniać kierowcy na jego wniosek.
Mając na uwadze przedstawiony stan prawny, należy stwierdzić, że podmioty wykonujące przewozy regularne osób na  
trasach nie przekraczających 50 km winny prowadzić dokumentacje czasu pracy kierowców na powyższych zasadach.  
Niejednokrotnie zdarzyć się może, że podmiot wykonujący tego rodzaju przewozy zaniedbuje obowiązek sporządzania  
rozkładów czasu pracy kierowcy, natomiast kierowcy korzystają z rejestracji
swojej aktywności za pomocą urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pojazdach, pomimo braku takiego obowiązku.
c) Przepisy załącznika do ustawy o transporcie drogowym nie przewidują jednak sankcji pieniężnych w przypenia nr  
561/2006 w związku ze zmiana art.  3 ust. 1 rozporządzenia nr 3821/85. Ustawodawca posługuje się tutaj wyraźnie 
pojęciem wyciągu z planu pracy przewidzianym w art. 16 rozporządzenia nr 561/2006, zaś przepisy ustawy o czasie  
pracy kierowców określają obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy kierowcy. Ponadto, żaden przepis prawa  
materialnego nie przewiduje obecnie obowiązku sporządzenia
i  wyposażenia kierowcy przez pracodawce lub inny podmiot  na rzecz którego wykonuje  on przewozy,  w wyciąg  z  
rozkładu  czasu  pracy.  Ta  niekonsekwencja  ustawodawcy  powoduje,  że  jedyna  sankcja  za  niestosowanie  się  do  
dyspozycji art. 31e UCK, tj. obowiązku sporządzenia przedmiotowych rozkładów, wydaje się być możliwość cofnięcia  
licencji uprawniającej do wykonywania transportu drogowego ze względu na rażące naruszenia
przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, jaka przewiduje art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. e) UTD.
Należy pamiętać, że wyłączenie spod przepisów rozporządzenia nr 561/2006, a w konsekwencji także spod przepisów  
rozporządzenia nr 3821/85 oznacza, że strona nie ma obowiązku przechowywania i udostępniania na żądanie organów 
kontrolnych  wykresówek  lub  danych  z  tachografów  zainstalowanych  w  pojazdach,  nawet  wówczas,  gdy  wbrew  
obowiązkom nie prowadzi wymaganej w takim przypadku uproszczonej ewidencji czasu
pracy w postaci rozkładu czasu pracy kierowców. Nie ma zatem podstaw do żądania przez kontrolujących okazania  
przez kierowce lub przedsiębiorce zapisów z urządzenia rejestrującego. Uzyskane w ten sposób dokumenty w postaci  
wykresówek lub wydruków niewątpliwie mogłyby zostać uznane za uzyskane w sposób sprzeczny z prawem. 
W sytuacji, gdy nie istnieje obowiązek prawny instalacji i używania tachografu, niedopuszczalne byłoby wywodzenie i  
egzekwowanie obowiązku okazywania do kontroli wykresówek lub wydruków z tego urządzenia, nawet wówczas, gdy  
podmiot  wykonujący przewóz nie  prowadzi  dokumentacji  wymaganej  przepisami  ustawy o czasie pracy  kierowców.  
żądanie do kontroli tego rodzaju dokumentów stanowiłoby przede wszystkim
naruszenie art. 6 k.p.a., który stanowi, że organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Ta  
kardynalna  zasada  procedury  administracyjnej  stanowi  w  istocie  odniesienie  do  konstytucyjnej  gwarancji  działania  
organów władzy publicznej wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, wyrażonej w art. 7 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
W świetle  powyższego oparcie  decyzji  administracyjnej  na podstawie dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z  
prawem skutkowałoby jej uchyleniem ze względów proceduralnych.
Warto również wskazać, że skoro strona nie ma obowiązku stosowania urządzenia rejestrującego, to jednocześnie nie  
sposób przyjąć,  żeby  jej  kierowcy  przestrzegali  zasad użytkowania  tachografów,  np.  że  dana wykresówka dotyczy  
aktywności tylko jednego kierowcy lub, że odzwierciedla wszystkie dane dotyczące jego rzeczywistego czasu pracy.
Uzasadnione wątpliwości budzi tym samym również podejście do kwestii analizy zapisów z tachografów, które mimo  
braku obowiązku są instalowane i używane przez podmioty wykonujące regularne przewozy osób na trasach do 50 km,  
jako  środków  dowodowych  w  sprawach  dotyczących  naruszenia  norm  prowadzenia  pojazdów  przez  kierowców  i  
możliwości oparcia decyzji administracyjnej na podstawie tylko tych dokumentów, nawet w przypadkach, gdy dokumenty  
te  zostały  w  toku  postępowania  przedłożone  jako  dowód  w  sprawie  przez  kierującego  pojazdem,  np.  jako  
udokumentowanie  czasu  wykonywania  przez  niego  pracy  z  przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  lub  samego 
przedsiębiorce, wyłącznie z ich inicjatywy.
Organ administracji rozpatrując indywidualna sprawę, obowiązany jest dopuścić jako dowód wszystko co może okazać  
się przydatne do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, a w rezultacie do ustalenia, czy strona dopuściła się  
naruszeń prawa materialnego i w razie takiego ustalenia, zastosowania w stosunku do strony przewidzianych prawem  
sankcji. Nie powinny zatem zostać obojętne dla organu żadne dokumenty, potwierdzające
istotne dla rozstrzygnięcia fakty ujawnione w toku postępowania administracyjnego.
Niemniej jednak, należy stwierdzić, że oparcie rozstrzygnięcia organu kontrolnego na podstawie zapisów wykresówek  
lub  wydruków z urządzenia  rejestrującego używanego w przewozach regularnych  osób na  trasach do  50  km,  jest  
zagadnieniem na tyle dyskusyjnym, iż z ostrożności  procesowej niezbędne jest w każdym przypadku zgromadzenie  
przede wszystkim innych dowodów potwierdzających ewentualne naruszenia ustalone w wyniku
analizy zapisu na samych wykresówkach. Wobec tego, konieczne wydaje się np.: każdorazowe zbadanie ewidencji  
czasu pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, o ile taka jest prowadzona, przesłuchanie świadków, w 
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tym  kierowców,  których  naruszenia  dotyczą,  dyspozytorów,  wreszcie  zabezpieczenie  kart  drogowych  lub  innych  
dostępnych dokumentów wskazujących na godziny wyjazdu i powrotu kierowców
do bazy, zezwoleń udzielonych podmiotom realizującym przewozy wraz z rozkładami jazdy, itp.
W konkluzji,  należy  przyjąć  iż przedstawione przez kierowce lub samego przedsiębiorcę  wykresówki  lub wydruki  z  
urządzenia rejestrującego mogą stanowić jeden z dowodów (lecz nie wyłączny) naruszenia norm prowadzenia pojazdów  
bądź skrócenia odpoczynków przez kierowce,  mający jednak charakter  posiłkowy i  wyłącznie wówczas,  gdy został  
uzyskany w sposób zgodny z prawem, tj. przedłożony w toku postępowania przez samego kierowce lub stronę z jej  
inicjatywy.
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