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Za kres sto so wa nia usta wy o cza sie 
pra cy kie row ców

1. Dla cze go war to prze strze gać prze pi sy o cza sie pra cy kie row ców?

Prze pi sy re gu lu ją ce czas pra cy są jed nym z wie lu ele men tów de cy du ją cych

o zdro wej i bez piecz nej pra cy, co ma bez po śred nie eko no micz ne prze ło że nie

na zy ski pra co daw cy. Zdro wie ozna cza stan peł ne go do bro sta nu fi zycz ne go,

psy chicz ne go i spo łecz ne go; zdol ność do peł nie nia sa tys fak cjo nu ją cych ról

spo łecz nych. Do bre za rzą dza nie śro do wi skiem pra cy, w tym cza sem pra cy,

uwzględ nia jąc za rów no aspekt fi zycz ny, jak i psy chicz ny jest więc bar dzo istot -

ne. Atu tem pra co daw cy jest prze cież, sta ły spraw dzo ny, za ufa ny pra cow nik,

któ ry iden ty fi ku je się z za kła dem pra cy (wie lo krot ne za trud nia nie i szko le nie

no wych pra cow ni ków, jest dro ższe i bar dziej kon flik to gen ne). Zgod ne z prze -

pi sa mi pla no wa nie pra cy po zwa la na udział pra cow ni ka za rów no w ży ciu za -

wo do wym, jak i oso bi stym, co da je za pał i ener gię do re ali za cji za dań.

Wa żne jest od po wied nie mo ty wo wa nie pra cow ni ka i to nie tyl ko w aspek -

cie eko no micz nym, któ ry ja ko sa mo ist ny czyn nik, sta no wi o my śle niu krót ko fa -

lo wym. Czę sto zda rza się, że sa mi pra cow ni cy wo lą pra co wać w go dzi nach

nad licz bo wych, bo to da je im od czu wal ne ko rzy ści fi nan so we, ale roz sąd ne mu

pra co daw cy to się nie opła ca (mniej wy pad ków przy pra cy, prze cią żeń fi zycz -

nych i psy chicz nych pra cow ni ka). Wła śnie te aspek ty po win ny mo ty wo wać

pra co daw cę do prze strze ga nia pra wa pra cy, w szcze gól no ści oma wia nych prze -

pi sów o cza sie pra cy kie row ców. 

2. Co okre śla usta wa o cza sie pra cy kie row ców?

Usta wa o cza sie pra cy okre śla:

1. czas pra cy kie row ców, wy ko nu ją cych prze wóz dro go wy, za trud nio -

nych na pod sta wie sto sun ku pra cy,
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2. obo wiąz ki pra co daw ców w za kre sie wy ko ny wa nia prze wo zów dro go -

wych,

3. za sa dy sto so wa nia norm do ty czą cych okre sów pro wa dze nia po -
jaz dów, obo wiąz ko wych przerw w pro wa dze niu i gwa ran to wa nych

okre sów od po czyn ku, wy ni ka ją cych z roz po rzą dze nia (WE) nr 561/2006

oraz umo wy AETR,

4. okre sy pro wa dze nia po jaz dów, obo wiąz ko we prze rwy w pro wa dze niu

i gwa ran to wa ne okre sy od po czyn ku kie row ców, któ rzy wy ko nu ją prze -

wo zy re gu lar ne na tra sach nie prze kra cza ją cych 50 km po jaz da mi, o któ -

rych mo wa w roz po rzą dze niu (WE) nr 561/2006 (do ty czy kie row ców

zatrud nio nych na pod sta wie sto sun ku pra cy oraz nie bę dą cychpra cow -

ni ka mi).

3. Czym się ró żni czas pra cy od cza su pro wa dze nia po jaz du?

Dla pra wi dło we go zro zu mie nia prze pi sów usta wy o cza sie pra cy kie row -

ców, wa żne jest roz ró żnie nie po jęć: czas pra cy oraz czas pro wa dze nia po jaz du. 

Czas pra cy jest po ję ciem od no szą cym się wy łącz nie do osób wy ko nu ją -

cych trans port (prze wóz) dro go wy na pod sta wie za trud nie nia, a więc od no si

się do re la cji mię dzy pra co daw cą, a pra cow ni kiem. Pod sta wą na wią za nia sto -

sun ku pra cy jest: umo wa o pra cę al bo spół dziel cza umo wa o pra cę. Czas pra cy

jest po ję ciem szer szym niż czas pro wa dze nia po jaz du. Do cza su pra cy za li cza -

my sze reg czyn no ści wy ko ny wa nych w związ ku z za trud nie niem, np. nad zór

nad za ła dun kiem i wy ła dun kiem, czyn no ści spe dy cyj ne, utrzy ma nie po jaz du

w czy sto ści. Nor my cza su pra cy okre śla usta wa o cza sie pra cy kie row ców.

Czas pro wa dze nia po jaz du jest je dy nie jed ną ze skła do wych cza su pra cy. 

Obo wią zek prze strze ga nia norm, do ty czą cych okre sów pro wa dze nia po jaz -

dów, obo wiąz ko wych przerw w pro wa dze niu i gwa ran to wa nych okre sów od -

po czyn ku wy ni ka przede wszyst kim z roz po rzą dze nia (WE) nr 561/2006 oraz

umo wy AETR, a w sto sun ku do kie row ców, wy ko nu ją cych prze wo zy re gu lar ne

na tra sach nie prze kra cza ją cych 50 km po jaz da mi, rów nież z roz dzia łu 4a usta -

wy o cza sie pra cy kie row ców. Po wy ższe prze pi sy sto su je się do prze wo zu dro -

go we go wy ko ny wa ne go, za rów no w cza sie sto sun ku pra cy, jak i wła snej dzia -

łal no ści go spo dar czej, czy na pod sta wie umów o cha rak te rze cy wil no praw nym,

np. umo wy zle ce nie, umo wy o dzie ło. 
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4. Czy do wszyst kich grup kie row ców sto su je się nor my i sys te my
cza su pra cy okre ślo ne w usta wie o cza sie pra cy kie row ców, np.
czy prze pi sy te ma ją za sto so wa nie do kie row cy sa mo cho du oso -
bo we go?

Zgod nie z art. 1 ust. 1 usta wy o cza sie pra cy kie row ców, usta wa okre śla czas

pra cy kie row ców, wy ko nu ją cych prze wóz dro go wy, za trud nio nych na pod sta -

wie sto sun ku pra cy. Ozna cza to za tem, że za pi sy w/w usta wy za war te w roz -

dzia le 2 tej usta wy sto su je się do wszyst kich kie row ców pra cow ni ków, wy ko -

nu ją cych prze wóz dro go wy, bez wzglę du na ro dzaj po jaz du, któ rym prze wóz

jest wy ko ny wa ny.
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Usta wa o cza sie pra cy kie row ców, 
po ję cia pod sta wo we

1. Co to jest prze wóz dro go wy?

Prze wóz dro go wy ozna cza ka żdą pod róż od by wa ną w ca ło ści lub w czę ści,

na dro gach pu blicz nych przez po jazd za ła do wa ny lub nie za ła do wa ny, słu żą cy

do prze wo zu osób lub rze czy.

Na le ży pa mię tać, że art. 2 pkt 2 usta wy o cza sie pra cy kie row ców od sy ła wy -

łącz nie do de fi ni cji, wy ni ka ją cych z art. 4 roz po rzą dze nia (WE) nr 561/2006.

A więc za kres przed mio to wy, tj. ro dza je po jaz dów, do któ rych sto su je się prze -

pi sy roz po rzą dze nia, nie ma wpły wu na za kres sto so wa nia usta wy o cza sie pra -

cy kie row ców.

2. Co to jest trans port dro go wy?

Trans port dro go wy ozna cza kra jo wy lub mię dzy na ro do wy trans port dro go -

wy; okre śle nie to obej mu je rów nież:

� ka żdy prze jazd dro go wy wy ko ny wa ny przez przed się bior cę po moc ni -

czo w sto sun ku do dzia łal no ści go spo dar czej, nie speł nia ją cy wa run ków

nie za rob ko we go prze wo zu dro go we go,

� dzia łal ność go spo dar czą w za kre sie po śred nic twa przy prze wo zie rze czy.

Prze pis usta wy o cza sie pra cy kie row ców od sy ła do słow nicz ka de fi ni cji za -

war te go w art. 4 usta wy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o trans por cie dro go wym, tj.

art. 4 pkt 3.

3. Co ozna cza nie za rob ko wy prze wóz dro go wy? 

Nie za rob ko wy prze wóz dro go wy – prze wóz na po trze by wła sne – ka żdy

prze jazd po jaz du po dro gach pu blicz nych z pa sa że ra mi lub bez, za ła do wa ne -

go lub bez ła dun ku, prze zna czo ne go do nie od płat ne go kra jo we go i mię dzy -
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na ro do we go prze wo zu dro go we go osób lub rze czy, wy ko ny wa ny przez przed -

się bior cę po moc ni czo w sto sun ku do je go pod sta wo wej dzia łal no ści go spo -

dar czej, speł nia ją cy łącz nie na stę pu ją ce wa run ki: 

� po jaz dy sa mo cho do we uży wa ne do prze wo zu są pro wa dzo ne przez

przed się bior cę lub je go pra cow ni ków,

� przed się bior ca le gi ty mu je się ty tu łem praw nym do dys po no wa nia po -

jaz da mi sa mo cho do wy mi,

� w przy pad ku prze jaz du po jaz du za ła do wa ne go – rze czy prze wo żo ne są

wła sno ścią przed się bior cy lub zo sta ły przez nie go sprze da ne, ku pio ne, wy -

na ję te, wy dzie rża wio ne, wy pro du ko wa ne, wy do by te, prze two rzo ne lub na -

pra wio ne al bo ce lem prze jaz du jest prze wóz osób lub rze czy z przed się -

bior stwa lub do przed się bior stwa na je go wła sne po trze by, a ta kże prze wóz

pra cow ni ków i ich ro dzin,

� nie jest prze wo zem w zakresie pro wa dzo nej dzia łal no ści go spo dar czej

dotyczącej usług tu ry stycz nych.

4. Co ozna cza prze wóz re gu lar ny? 

Prze wóz re gu lar ny ozna cza pu blicz ny prze wóz osób i ich ba ga żu:

� wy ko ny wa ny we dług roz kła du jaz dy po da ne go przez prze woź ni ka dro -

go we go do pu blicz nej wia do mo ści co naj mniej przez ogło sze nia wy -

wie szo ne na przy stan kach i dwor cach au to bu so wych,

� pod czas, któ re go wsia da nie i wy sia da nie pa sa że rów od by wa się na przy -

stan kach okre ślo nych w roz kła dach jaz dy,

� w któ rym na le żność za prze jazd po bie ra na jest zgod nie z ta ry fą opłat,

po da ną do pu blicz nej wia do mo ści,

� wy ko ny wa ny zgod nie z wa run ka mi prze wo zu osób okre ślo ny mi w ze -

zwo le niu, wy da wa nym na pod sta wie od ręb nych prze pi sów.

Prze pis usta wy o cza sie pra cy kie row ców od sy ła do słow nicz ka de fi ni cji za -

war te go w art. 4 usta wy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o trans por cie dro go wym, tj.

art. 4 pkt 7.

5. Co ozna cza sta no wi sko pra cy kie row cy? 

Sta no wi sko pra cy kie row cy ozna cza:

a) sie dzi bę pra co daw cy, na rzecz któ re go kie row ca wy ko nu je swo je obo -
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wiąz ki, oraz in ne miej sce pro wa dze nia dzia łal no ści przez pra co daw cę,

w szcze gól no ści fi lie, przed sta wi ciel stwa i od dzia ły,

b) po jazd, któ ry kie row ca pro wa dzi,

c) ka żde in ne miej sce, w któ rym kie row ca wy ko nu je czyn no ści zwią za ne

z wy ko ny wa ny mi prze wo za mi dro go wy mi.

6. Co ro zu mie my pod po ję ciem dzien ny okres od po czyn ku? 

Dzien ny okres od po czyn ku ozna cza dzien ny okres, w któ rym kie row ca mo -

że swo bod nie dys po no wać swo im cza sem i obej mu je  „re gu lar ny dzien ny okres

od po czyn ku” lub „skró co ny dzien ny okres od po czyn ku”.

„Re gu lar ny, dzien ny okres od po czyn ku” ozna cza nie prze rwa ny od po -

czy nek trwa ją cy, co naj mniej 11 go dzin. Al ter na tyw nie, re gu lar ny, dzien ny okres

od po czyn ku mo żna wy ko rzy stać w dwóch czę ściach, z któ rych pierw sza mu si

nie prze rwa nie trwać, co naj mniej 3 go dzi ny, a dru ga co naj mniej 9 go dzin.

„Skró co ny dzien ny okres od po czyn ku” ozna cza nie prze rwa ny od po czy -

nek trwa ją cy, co naj mniej 9 go dzin, ale kró cej niż 11 go dzin. 

Prze pis usta wy o cza sie pra cy kie row ców od sy ła do słow nicz ka de fi ni cji za -

war te go w roz po rzą dze niu (WE) nr 561/2006, tj. art. 4 pkt g. 
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Czas pra cy

1. Co za li cza my do cza su pra cy kie row cy? 

Czas pra cy kie row cy, to okres od roz po czę cia do za koń cze nia pra cy, któ ry

obej mu je wszyst kie czyn no ści zwią za ne z wy ko ny wa niem prze wo zu dro go -
we go, w szcze gól no ści:

� pro wa dze nie po jaz du;

� za ła do wy wa nie i roz ła do wy wa nie oraz nad zór nad za ła dun kiem i wy ła -

dun kiem;

� nad zór oraz po moc oso bom wsia da ją cym i wy sia da ją cym;

� czyn no ści spe dy cyj ne;

� ob słu gę co dzien ną po jaz dów i przy czep;

� in ne pra ce po dej mo wa ne w ce lu wy ko na nia za da nia słu żbo we go lub

za pew nie nia bez pie czeń stwa osób, po jaz du i rze czy;

� nie zbęd ne for mal no ści ad mi ni stra cyj ne;

� utrzy ma nie po jaz du w czy sto ści.

Od mien nie niż w Ko dek sie pra cy do cza su pra cy kie row cy za li cza ny jest

rów nież czas po za przy ję tym roz kła dem cza su pra cy, w któ rym kie row ca po zo -

sta je na sta no wi sku pra cy kie row cy w go to wo ści do wy ko ny wa nia pra cy,

w szcze gól no ści pod czas ocze ki wa nia na za ła du nek lub roz ła du nek, któ rych

prze wi dy wa ny czas trwa nia nie jest zna ny kie row cy przed wy jaz dem al bo

przed roz po czę ciem da ne go okre su. Do cza su pra cy kie row cy za li cza ne, więc

bę dą przede wszyst kim dys po zy cje pla no wa ne (zgod nie z roz kła dem cza su

pra cy), ale rów nież dys po zy cje nie mo żli we do za pla no wa nia, wią żą ce się ze

spe cy fi ką za wo du kie row cy.
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Przy kład

Do cza su pra cy kie row cy za li czy my, czas ocze ki wa nia w związ ku z utrud nie -

nia mi prze jaz du na tra sie, ja kie po wsta ły na sku tek ko li zji dro go wej.

Przy kład

Do cza su pra cy kie row cy za li czy my, czas krót kich pod jaz dów w ko lej ce

do przej ścia gra nicz ne go, któ re go czas z re gu ły nie jest zna ny ani kie row cy,

ani pra co daw cy.

Do cza su pra cy za li cza ne bę dą, więc te okre sy nie pla no wa ne go ocze ki wa -

nia w go to wo ści na wy ko ny wa nie pra cy, któ re ob li gu ją pra cow ni ka do po zo -

sta wa nia na sta no wi sku pra cy.

2. Ja kich czyn no ści nie za li cza my do cza su pra cy kie row cy?

W usta wie o cza sie pra cy kie row ców w spo sób wy raź ny ogra ni czo no sze ro -

ko ro zu mia ne po ję cie cza su pra cy, po przez enu me ra tyw ne wy li cze nie, ja kich

dys po zy cji pra cow ni ka nie za li cza się do cza su pra cy.

Do cza su pra cy kie row cy nie wli cza się:

� cza su dy żu ru, je że li pod czas dy żu ru kie row ca nie wy ko ny wał pra cy;

� nie uspra wie dli wio nych po sto jów w cza sie pro wa dze nia po jaz du;

� do bo we go, nie prze rwa ne go od po czyn ku;

� prze rwy w pra cy, wy ni ka ją cych ze sto so wa nia prze ry wa ne go sys te mu

cza su pra cy. 

Przy kład 

Nie uspra wie dli wio ny po stój w cza sie pro wa dze nia po jaz du bę dzie wy ni -

kiem sa mo wol ne go prze rwa nia przez kie row cę pra cy (a więc bra kiem wy -

ko ny wa nia pra cy).
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Dy żur, dys po zy cja

1. Co ozna cza dy żur, ja kie są je go ro dza je?

1.1 Dy żur „zwy kły – 100%”

Cza sem dy żu ru jest czas, w któ rym kie row ca po zo sta je po za nor mal ny mi

go dzi na mi pra cy w go to wo ści do wy ko ny wa nia pra cy, wy ni ka ją cej z umo wy

o pra cę w za kła dzie pra cy lub w in nym miej scu wy zna czo nym przez pra co -

daw cę.

1.2 Szer szy aspekt dy żu ru kie row cy – co naj mniej 50%

Do cza su dy żu ru za li cza się:

1) prze rwy prze zna czo ne na od po czy nek, tj.: 

– co naj mniej 30-mi nu to wa prze rwa po sze ściu ko lej nych go dzi nach

pra cy, gdy licz ba go dzin pra cy nie prze kra cza 9 go dzin, al bo 45-mi -

nu to wa prze rwa, je śli licz ba go dzin prze kra cza 9 go dzin (art. 13 usta -

wy o cza sie pra cy kie row ców),

– co naj mniej 45-mi nu to wa prze rwa po czte ro i pół go dzin nym okre sie

pro wa dze nia po jaz du (art. 27 ust. 1 usta wy o cza sie pra cy kie row ców

w związ ku z art. 7 roz po rzą dze nia (WE) nr 561/2006 i art. 7 ust 1 i 2

umo wy AETR), 

2) czas kie row cy nie prze zna czo ny na kie ro wa nie po jaz dem, w przy pad ku

gdy po jazd jest pro wa dzo ny przez dwóch lub wię cej kie row ców.

1.3 Dy żur, ja ko in ne okre sy po zo sta wa nia w dys po zy cji

Ja ko dy żur ro zu mia ne są rów nież in ne okre sy po zo sta wa nia w dys po zy cji po -

za roz kła dem cza su pra cy. Okre sy po zo sta wa nia do dys po zy cji ozna cza ją okre sy,

in ne niż prze rwy i czas od po czyn ku, pod czas któ rych kie row ca nie jest obo wią -
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za ny po zo sta wać na sta no wi sku pra cy kie row cy, bę dąc jed no cze śnie w go -

to wo ści do roz po czę cia al bo kon ty nu owa nia pro wa dze nia po jaz du al bo wy ko -

ny wa nia in nej pra cy. 

Okre sy po zo sta wa nia do dys po zy cji obej mu ją w szcze gól no ści:

� czas, w któ rym kie row ca to wa rzy szy po jaz do wi trans por to wa ne mu pro -

mem lub po cią giem,

� czas ocze ki wa nia na przej ściach gra nicz nych,

� czas ocze ki wa nia w związ ku z ogra ni cze nia mi w ru chu dro go wym.

2. Czy w za da nio wym sys te mie cza su pra cy czas, w któ rym kie row -
ca to wa rzy szy po jaz do wi trans por to wa ne mu pro mem lub po cią -
giem, za wsze jest dy żu rem?

W przy pad ku, gdy kie row ca, wy ko nu ją cy prze wóz dro go wy za trud nio ny jest

w sys te mie za da nio we go cza su pra cy, nie wy pra co wał do bo we go wy mia ru

cza su pra cy, okre sy po zo sta wa nia do dys po zy cji, pod czas któ rych kie row ca nie

jest obo wią za ny po zo sta wać na sta no wi sku pra cy kie row cy, bę dąc jed no cze -

śnie w go to wo ści do roz po czę cia al bo kon ty nu owa nia pro wa dze nia po jaz du

al bo wy ko ny wa nia in nej pra cy, w pierw szej ko lej no ści za li cza się do cza su pra -

cy w wy mia rze 8 go dzin, a do pie ro w po zo sta łym za kre sie do cza su dy żu ru.

Przy kład

Kie row ca za trud nio ny w za da nio wym sys te mie cza su pra cy, pra co wał od 7.00

do 11.00, na stęp nie znaj do wał się na pro mie do go dzi ny 18.00. Czas po zo -

sta wa nia na pro mie w wy mia rze 4 go dzin zo sta nie mu za li czo ny do cza su

pra cy, po zo sta ły czas bę dzie za li czo ny do cza su dy żu ru.

16

WAŻNE

Na le ży pa mię tać, że ka żdy ro dzaj dy żu ru w ro zu mie niu usta wy o cza -
sie pra cy kie row ców nie mo że na ru szać prze pi sów, do ty czą cych nie -
prze rwa ne go, do bo we go od po czyn ku. Od po czy nek do bo wy mu si
być udzie lo ny nie za le żnie od in nych dys po zy cji kie row cy w trak cie
do by. 



3. Czy okre sy od po czyn ku do bo we go mo gą być trak to wa ne, ja ko
czas dy żu ru?

Nie, okre sy od po czyn ku do bo we go nie są za li cza nie do cza su dy żu ru, nie są

też cza sem pra cy. Czas dy żu ru nie mo że być wli cza ny do przy słu gu ją ce go kie -

row cy do bo we go, nie prze rwa ne go od po czyn ku. 

Przy kład 

Wy ko rzy sty wa nie do bo we go od po czyn ku w po jeź dzie, je że li sa mo chód

znaj du je się na po sto ju i jest wy po sa żo ny w miej sce do spa nia, nie mo że

być trak to wa ne, ja ko czas dy żu ru.

4. W ja ki spo sób jest re kom pen so wa ny czas dy żu ru?

Dy żur „zwy kły” okre ślo ny w art. 9 ust. 1 usta wy o cza sie pra cy kie row ców

mo że być re kom pen so wa ny po przez:

� udzie le nie cza su wol ne go,

� za pła tę wy na gro dze nia.

Za czas „zwy kłe go” dy żu ru, kie row cy przy słu gu je czas wol ny od pra cy w wy -

mia rze od po wia da ją cym dłu go ści dy żu ru.

W ra zie bra ku mo żli wo ści udzie le nia cza su wol ne go – kie row cy przy słu gu je

wy na gro dze nie, wy ni ka ją ce z je go oso bi ste go za sze re go wa nia, okre ślo ne go

staw ką go dzi no wą lub mie sięcz ną, a je że li ta ki skład nik wy na gro dze nia nie zo -

stał wy od ręb nio ny przy okre śla niu wa run ków wy na gra dza nia – 60 % wy na gro -

dze nia, wy li czo ne go wg za sad obo wią zu ją cych przy usta la niu wy na gro dze nia

za urlop wy po czyn ko wy.

Dy żur „zwy kły” peł nio ny w do mu.

Je śli dy żur był peł nio ny przez kie row cę w do mu, czas te go dy żu ru nie pod -

le ga re kom pen sa cie. W przy pad ku, gdy kie row ca pod czas dy żu ru peł nio ne go

w do mu wy ko ny wał pra cę, czas fak tycz ne go świad cze nia pra cy zo sta nie za li -

czo ny do cza su pra cy te go kie row cy i roz li czo ny zgod nie z za sa da mi roz li cza nia

cza su pra cy.
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5. Ja kie wy na gro dze nie przy słu gu je kie row cy za czas obo wiąz ko -
wych przerw mię dzy okre sa mi pro wa dze nia po jaz du, któ re za li -
cza my do cza su dy żu ru?

Za czas ta kie go dy żu ru, pra co daw ca nie mo że udzie lić kie row cy cza su wol -

ne go. Za ten dy żur kie row cy przy słu gu je wy na gro dze nie w wy so ko ści okre ślo -

nej w prze pi sach o wy na gra dza niu obo wią zu ją cych u da ne go pra co daw cy, np.

w re gu la mi nie pra cy, w umo wie o pra cę. A więc to pra co daw ca de cy du je, ja kie

wy na gro dze nie bę dzie pła co ne w je go za kła dzie pra cy za te go ro dza ju dy żur.

Usta wo daw ca za strzegł je dy nie, że wy na gro dze nie to nie mo że być jed nak ni -

ższe niż w wy so ko ści po ło wy wy na gro dze nia, jak za dy żur „zwy kły”.

Po nie waż te go ro dza ju dy żur jest sta łym ele men tem pra cy ka żde go kie -

row cy, przy słu gu je mu wy na gro dze nie w wy so ko ści co naj mniej 50% wy na -

gro dze nia, wy ni ka ją ce go z oso bi ste go za sze re go wa nia (tj.: staw ka go dzi no wa

lub mie sięcz na) lub 30% wy na gro dze nia, wy li czo ne go wg za sad obo wią zu ją -

cych przy usta la niu wy na gro dze nia za urlop wy po czyn ko wy, je że li w umo wie

o pra cę stro ny nie usta li ły staw ki oso bi ste go za sze re go wa nia. 

6. Ja kie mo gą wy stę po wać za ka zy ru chu na dro gach?

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu z dnia 31 lip ca 2007 r. w spra wie okre -

so wych ogra ni czeń oraz za ka zu ru chu nie któ rych ro dza jów po jaz dów na dro -

gach wpro wa dza okre so we ogra ni cze nia oraz za kaz ru chu. 

I tak na przy kład wpro wa dzo no za kaz ru chu na dro gach po jaz dów i ze spo -

łów po jaz dów o do pusz czal nej ma sie cał ko wi tej prze kra cza ją cej 12 ton (nie

do ty czy au to bu sów) w na stę pu ją cych ter mi nach:

1) od go dzi ny 8.00 do 22.00 w dni usta wo wo wol ne od pra cy, tj.:

– 1 stycz nia,

– pierw szy i dru gi dzień Wiel kiej No cy,

– 1 ma ja,

– 3 ma ja,

– pierw szy dzień Zie lo nych Świą tek,

– dzień Bo że go Cia ła,

– 15 sierp nia,

– 1 li sto pa da,
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– 11 li sto pa da,

– 25 i 26 grud nia,

2) od go dzi ny 18.00 do 22.00 w dzień po prze dza ją cy dzień usta wo wo wol-

ny od pra cy, tj. dni wy mie nio ne po wy żej – z wy jąt kiem 1 stycz nia, 25 i 26

grud nia,

3) w okre sie od naj bli ższe go piąt ku po dniu 18 czerw ca do ostat niej nie -

dzie li przed roz po czę ciem za jęć dy dak tycz no -wy cho waw czych w szko łach (z za -

strze że niem dnia 15 sierp nia) od go dzi ny:

– 18.00 do 22.00 w pią tek,

– 8.00 do 14.00 w so bo tę,

– 8.00 do 22.00 w nie dzie lę.

Wska za ne ogra ni cze nia nie do ty czą wszyst kich grup po jaz dów. W głów -

nej mie rze wy łą cze nia do ty czą po jaz dów tech nicz nych, usu wa ją cych ró żne -

go ro dza ju awa rie, wy łą czo ne z ogra ni czeń są np.: po jaz dy po li cji, jed no stek

ochro ny prze ciw po ża ro wej, stra ży gra nicz nej, jak rów nież wy łą cze nia do ty -

czą po jaz dów prze wo żą cych ar ty ku ły szyb ko psu ją ce się i środ ki spo żyw cze

skla sy fi ko wa ne w za łącz ni ku do roz po rzą dze nia, po jaz dów prze wo żą cych pra -

cę i wie lu in nych po jaz dów.
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Ob li ga to ryj ne prze rwy i od po czyn ki 

1. Ja kie prze rwy przy słu gu ją kie row com?

1.1. Prze rwa za li cza na do cza su pra cy – art. 6 ust. 3 usta wy o cza sie
pra cy kie row ców

Kie row cy przy słu gu je 15-mi nu to wa prze rwa wli cza na do cza su pra cy, któ rą

pra co daw ca jest obo wią za ny wpro wa dzić, je że li do bo wy wy miar cza su pra cy

kie row cy wy no si co naj mniej 6 go dzin. 

1.2. Prze rwa na od po czy nek za li cza na do dy żu ru – art. 13 usta wy o cza -
sie pra cy kie row ców

Do dat ko wo pra co daw ca obo wią za ny jest za pew nić kie row cy po sze ściu ko -

lej nych go dzi nach pra cy prze rwę prze zna czo ną na od po czy nek w wy mia rze:

� co naj mniej 30 mi nut, w przy pad ku gdy licz ba go dzin pra cy nie prze kra -

cza 9 go dzin, 

� co naj mniej 45 mi nut, w przy pad ku gdy licz ba go dzin pra cy wy no si wię -

cej niż 9 go dzin. 

Prze rwa ta mo że być dzie lo na na okre sy krót sze, trwa ją ce co naj mniej 15

mi nut ka żdy, wy ko rzy sty wa ne w trak cie sze ścio go dzin ne go cza su pra cy lub

bez po śred nio po tym okre sie.
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WAŻNE

Prze rwa ta ule ga skró ce niu o prze rwę w pra cy, trwa ją cą 15 mi nut
(za li cza ną do cza su pra cy), któ rą pra co daw ca jest obo wią za ny wpro -
wa dzić, je śli do bo wy wy miar cza su pra cy kie row cy wy no si co naj -
mniej 6 go dzin.
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2. Czy kie row ca pod le ga ją cy prze pi som roz po rzą dze nia (WE)
561/2006 mu si ro bić do dat ko wą 45-mi nu to wą prze rwę po 6 go -
dzi nach pra cy?

Zgod nie z art. 27 ust. 4 usta wy o cza sie pra cy kie row ców, do kie row ców,

któ rzy wy ko rzy sta li prze rwy w pro wa dze niu po jaz du prze zna czo ne na od po -

czy nek, zgod nie z art. 7 roz po rzą dze nia (WE) nr 561/2006 i art. 7 ust. 1 i 2 Umo -

wy AETR, nie sto su je się prze rwy, o któ rej mo wa w art. 13 ust. 1 usta wy.

Je że li, więc kie row ca zro bi prze rwę:

� trwa ją cą co naj mniej 45 mi nut, po okre sie pro wa dze nia po jaz du trwa ją -

cym czte ry i pół go dzi ny, 

� dzie lo ną na dwie czę ści, z któ rych pierw sza prze rwa trwa co naj mniej 15

mi nut, a dru ga co naj mniej 30 mi nut, w ta ki spo sób, aby po okre sie pro -

wa dze nia po jaz du, trwa ją cym czte ry i pół go dzi ny prze rwa wy no si ła łącz -

nie co naj mniej 45 mi nut, nie ma ją za sto so wa nia prze rwy, o któ rych mo -

wa w art. 13 usta wy o cza sie pra cy kie row ców.

3. Ile wy no si od po czy nek do bo wy kie row cy?

W ka żdej do bie kie row cy przy słu gu je pra wo do co naj mniej 11 go dzin nie -

prze rwa ne go od po czyn ku. 

Usta wa o cza sie pra cy kie row ców umo żli wia wy ko rzy sta nie ta kie go od po -

czyn ku w po jeź dzie (nie do ty czy kie row ców wy ko nu ją cych prze wo zy re gu lar -

ne, któ rych tra sa nie prze kra cza 50 km). 

Do bo wy od po czy nek mo że być wy ko rzy sta ny w po jeź dzie, je śli kie row ca

do ko na ta kie go wy bo ru, je że li po jazd znaj du je się na po sto ju i jest wy po sa żo -

ny w miej sce do spa nia. 

Aby wy ko rzy sty wać do bo wy od po czy nek w po jeź dzie mu szą być speł nio -

ne oba wa run ki, tj.: 

– sa mo chód mu si znaj do wać się na po sto ju,

– sa mo chód mu si być fa brycz nie wy po sa żo ny w miej sce do spa nia.

4. Czy kie row ca pod le ga ją cy prze pi som roz po rzą dze nia (WE)
561/2006 mu si ro bić za wsze 11-go dzin ny od po czy nek do bo wy?

Zgod nie z prze pi sa mi roz po rzą dze nia (WE) 561/2006 w ka żdym 24-go dzin -

nym okre sie po upły wie po przed nie go, dzien ne go okre su od po czyn ku lub 
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ty go dnio we go okre su od po czyn ku, kie row ca mu si wy ko rzy stać ko lej ny dzien -

ny okres od po czyn ku.

Dzien ny okres od po czyn ku ozna cza:

1. Re gu lar ny dzien ny okres od po czyn ku to:

– nie prze rwa ny od po czy nek trwa ją cy co naj mniej 11 go dzin,

– wy ko rzy sty wa ny w dwóch czę ściach, z któ rych pierw sza mu si nie -

prze rwa nie trwać co naj mniej 3 go dzi ny, a dru ga co naj mniej 9 go -

dzin.

2. Skró co ny dzien ny okres od po czyn ku, to nie prze rwa ny od po czy nek trwa -

ją cy co naj mniej 9 go dzin, ale kró cej niż 11 go dzin. 

Kie row ca mo że mieć naj wy żej trzy skró co ne dzien ne okre sy od po czyn ku

po mię dzy dwo ma ty go dnio wy mi okre sa mi od po czyn ku.

Zgod nie z art. 27 ust. 5 usta wy o cza sie pra cy kierowców, do kie row ców,

któ rzy wy ko rzy sta li okres od po czyn ku, określony w art. 8 ust. 1-5 roz po rzą dze -

nia (WE) nr 561/2006 i w art. 8 ust. 1-3 Umo wy AETR, nie sto su je się od po czyn -

ku, wynikającego z art. 14 usta wy o cza sie pra cy kie row ców, tj. 11-go dzin ne go

od po czyn ku do bo we go.

5. Ile wy no si ty go dnio wy od po czy nek kie row cy?

W ka żdym ty go dniu kie row cy przy słu gu je pra wo do co naj mniej 35 go dzin

nie prze rwa ne go od po czyn ku. Ty go dnio wy nie prze rwa ny od po czy nek obej mu -

je od po czy nek do bo wy, przy pa da ją cy w dniu, w któ rym kie row ca roz po czął

od po czy nek ty go dnio wy.

Od po wy ższej za sa dy zo sta ły prze wi dzia ne dwa wy jąt ki, tj.:

� w ra zie sy tu acji i zda rzeń wy ma ga ją cych od kie row cy pod ję cia dzia łań dla

ochro ny ży cia lub zdro wia ludz kie go oraz mie nia al bo usu nię cia awa rii,

� w przy pad ku zmia ny po ry wy ko ny wa nia pra cy przez kie row cę w związ -

ku z je go przej ściem na in ną zmia nę zgod nie z usta lo nym roz kła dem

cza su pra cy.

Nie prze rwa ny okres od po czyn ku mo że obej mo wać mniej szą licz bę go dzin,

nie mo że być jed nak krót szy niż 24 go dzi ny.

W od nie sie niu do skró co ne go ty go dnio we go okre su od po czyn ku po za ba -

zą, je że li kie row ca do ko na ta kie go wy bo ru, mo że wy ko rzy sty wać ten od po czy -
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nek w po jeź dzie, o ile po jazd po sia da od po wied nie miej sce do spa nia dla 

ka żde go kie row cy i znaj du je się na po sto ju. 

6. Czy kie row ca pod le ga ją cy prze pi som roz po rzą dze nia (WE)
561/2006 mu si ro bić 35-go dzin ny czy 45-go dzin ny od po czy nek
ty go dnio wy?

W od nie sie niu do kie row ców wy ko nu ją cych trans port dro go wy, któ ry rów -

no cze śnie pod le ga prze pi som roz po rzą dze nia (WE) nr 561/2006 lub prze pi som

Umo wy AETR, kie row cy na le ży za pew nić nie prze rwa ny od po czy nek ty go dnio -

wy, wy ni ka ją cy z tych prze pi sów, co do za sa dy, trwa ją cy co naj mniej 45 

go dzin. 

Zgod nie z art. 3 usta wy o cza sie pra cy kie row ców prze pi sy usta wy nie na ru -

sza ją po sta no wień za war tych w roz po rzą dze niu (WE) nr 561/2006 i umo wy

AETR. 

Po nad to art. 27 ust. 5 usta wy o cza sie pra cy kie row ców wprost sta no wi, że

do kie row ców, któ rzy wy ko rzy sta li okres od po czyn ku, o któ rym mo wa w art. 8

ust. 1-5 roz po rzą dze nia (WE) nr 561/2006 i w art. 8 ust. 1-3 Umo wy AETR, nie

sto su je się od po czyn ku, o któ rym mo wa w art. 14 usta wy o cza sie pra cy kie -

row ców, tj. 35-go dzin ne go nie prze rwa ne go od po czyn ku ty go dnio we go.
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Sys te my i roz kła dy cza su pra cy

1. Ja kie są pod sta wo we nor my cza su pra cy kie row ców?

Ar ty kuł 11 usta wy o cza sie pra cy kie row ców okre śla pod sta wo we nor my

cza su pra cy, któ re po zwa la ją ob li czyć wy miar cza su pra cy, przy pa da ją cy do prze -

pra co wa nia w okre sie roz li cze nio wym w ka żdym sys te mie cza su pra cy.

W pod sta wo wym (normatywnym) sys temie cza su pra cy obo wią zu je:

� 8-go dzin ny dzień pra cy,

� prze cięt nie 40-go dzin ny ty dzień pra cy w od nie sie niu do przy ję te go okre -

su roz li cze nio we go,

� prze cięt nie 5-dnio wy ty dzień pra cy w od nie sie niu do przy ję te go okre su

roz li cze nio we go,

� okres roz li cze nio wy nie mo że być dłu ższy, niż 4 mie sią ce.

2. Co to jest rów no wa żny sys tem cza su pra cy?

Rów no wa żny sys tem cza su pra cy po le ga na mo żli wo ści wy dłu że nia do bo -

we go wy mia ru cza su pra cy, któ ry zo sta nie zrów no wa żo ny skró co nym cza sem

pra cy w in nych dniach lub dnia mi wol ny mi od pra cy.

Na grun cie usta wy o cza sie pra cy kie row ców w związ ku ze sto so wa niem

rów no wa żne go cza su pra cy na le ży roz ró żnić gru py kie row ców, to jest kie row -

ców za trud nio nych w trans por cie dro go wym, oraz po zo sta łych kie row ców. 

Do bo wy wy miar cza su pra cy przed łu żo ny do 10 go dzin.

Do kie row ców za trud nio nych w przed się bior stwach trans por tu dro go we -

go w rów no wa żnym sys te mie cza su pra cy, do bo wy wy miar cza su pra cy mo że

być wy dłu żo ny mak sy mal nie do 10 go dzin na do bę. 

24

VI



Do bo wy wy miar cza su pra cy przed łu żo ny do 12 go dzin. 

Do po zo sta łych kie row ców, to zna czy za trud nio nych w in nych przed się -

bior stwach niż trans por to we (wy ko nu ją cych prze wo zy na po trze by wła sne)

do bo wy wy miar cza su pra cy mo że być wy dłu żo ny do 12 go dzin na do bę – w za -

kre sie rów no wa żne go sys te mu cza su pra cy. 

W tym sys te mie cza su pra cy nie zmien nie obo wią zu je:

� prze cięt nie 40-go dzin ny ty dzień pra cy w od nie sie niu do przy ję te go okre -

su roz li cze nio we go,

� prze cięt nie 5-dnio wy ty dzień pra cy w od nie sie niu do przy ję te go okre su

roz li cze nio we go,

� okres roz li cze nio wy, co do za sa dy nie mo że być dłu ższy niż 1 mie siąc.

W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach okres roz li cze nio wy mo że być

przed łu żo ny, nie wię cej jed nak niż do 3 mie się cy. Na to miast przy pra cach

uza le żnio nych od po ry ro ku lub wa run ków at mos fe rycz nych okres roz li -

cze nio wy mo że być przed łu żo ny, nie wię cej jed nak niż do 4 mie się cy.

3. Co to jest prze ry wa ny sys tem cza su pra cy?

Prze ry wa ny sys tem cza su pra cy po le ga na mo żli wo ści roz dzie le nia cza su

pra cy prze rwa. W tym sys te mie obo wią zu je:

� 8-go dzin ny dzień pra cy z 1 prze rwą nie dłu ższą niż 5 go dzin (w prze wo -

zie re gu lar nym – 1 prze rwa nie dłu ższa niż 6 go dzin, je śli do bo wy wy -

miar cza su pra cy nie prze kra cza 7 go dzin),

� za czas prze rwy przy słu gu je 50% wy na gro dze nia, jak za dy żur „zwy kły”,

� prze cięt nie 40-go dzin ny ty dzień pra cy w od nie sie niu do przy ję te go okre -

su roz li cze nio we go,

� prze cięt nie 5-dnio wy ty dzień pra cy w od nie sie niu do przy ję te go okre su

roz li cze nio we go,

� okres roz li cze nio wy nie mo że być dłu ższy niż 4 mie sią ce.
Kie row cy za trud nie ni w trans por cie dro go wym mo gą, w szcze gól nie uza -

sad nio nych przy pad kach, pra co wać w sys te mie prze ry wa ne go cza su pra cy
we dług z gó ry usta lo ne go roz kła du, prze wi du ją ce go nie wię cej niż jed ną prze -
rwę w pra cy w cią gu do by, trwa ją cą nie dłu żej niż 5 go dzin. 

Sys tem prze ry wa ne go cza su pra cy mo że być sto so wa ny, rów nież w przy -

pad ku wy ko ny wa nia nie za rob ko we go prze wo zu dro go we go – prze wo zu na
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po trze by wła sne w ro zu mie niu usta wy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o trans por cie 

dro go wym.

Pod czas prze rwy, wy ni ka ją cej ze sto so wa nia prze ry wa ne go sys te mu cza su

pra cy, kie row ca mo że swo bod nie dys po no wać swo im cza sem.

Przy usta la niu roz kła du cza su pra cy w sys te mie prze ry wa ne go cza su pra cy

sto su je się prze pi sy do ty czą ce przerw prze zna czo nych na od po czy nek, chy ba

że prze rwa prze wi dzia na w usta lo nym roz kła dzie cza su pra cy na stę pu je nie

póź niej niż po upły wie okre su, po któ rym kie row cy przy słu gu je prze rwa prze -

zna czo na na od po czy nek.

4. Kie dy mo że być sto so wa ny za da nio wy czas pra cy?

Do kie row ców za trud nio nych w trans por cie dro go wym mo że być sto so -

wa ny, w przy pad kach uza sad nio nych ro dza jem wy ko ny wa nych prze wo zów

lub ich szcze gól ną or ga ni za cją, za da nio wy czas pra cy. Ten sys tem cza su pra cy

od mien nie od po zo sta łych mo że być sto so wa ny wy łącz nie do kie row ców

w trans por cie dro go wym, a więc nie do ty czy po zo sta łych kie row ców (np. wy -

ko nu ją cych prze wo zy na wła sne po trze by).

W za da nio wym sys te mie cza su pra cy, za da nia prze wo zo we usta la pra co -

daw ca w ta kim wy mia rze, aby mo gły być wy ko na ne w zakresie ogól nych norm

cza su pra cy, a więc:

� 8-go dzin ny dzień pra cy,

� prze cięt nie 40-go dzin ny ty dzień pra cy w od nie sie niu do przy ję te go okre -

su roz li cze nio we go,

� prze cięt nie 5-dnio wy ty dzień pra cy w od nie sie niu do przy ję te go okre su

roz li cze nio we go,

� okres roz li cze nio wy nie mo że być dłu ższy, niż 4 mie sią ce.

W prak ty ce pra wi dło we za sto so wa nie te go sys te mu cza su pra cy przy spa rza

wie le kło po tów. W pra cy kie row cy wy stę pu ją ró żne, nie prze wi dzia ne 
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sy tu acje, tj.: kor ki, ob jaz dy, ano ma lie po go do we, ocze ki wa nie na od pra wy cel -

ne i gra nicz ne, któ re utrud nia ją usta le nie obiek tyw nej nor my za da nio wej zgod -

nej z ogól ny mi nor ma mi cza su pra cy, tj.: 8 go dzin na do bę oraz śred nio 40 go -

dzin na ty dzień. Na ło żo ne za da nia nie mo gą, rów nież ko li do wać z nor ma mi,

okre śla ją cy mi prze rwy prze zna czo ne na od po czy nek i okre sy od po czyn ku.

Usta wo daw ca do pu ścił mo żli wość sto so wa nia za da nio we go sys te mu cza -

su pra cy wo bec kie row ców, lecz w wa run kach, w któ rych jest on uza sad nio ny

ro dza jem wy ko ny wa nych prze wo zów lub ich szcze gól ną or ga ni za cją. Za da nia

prze wo zo we usta la pra co daw ca, a roz kład cza su pra cy w okre sie wy ko ny wa nia

da ne go za da nia prze wo zo we go usta la sam kie row ca. 

Przy kład:

Biu ro tu ry stycz ne, za trud nia ją ce kie row ców au to ka rów, któ rzy ob słu gu ją

wy ciecz ki kra jo we i za gra nicz ne we dług z gó ry usta lo ne go pro gra mu, nie

mo że wpro wa dzić wo bec tej gru py pra cow ni czej za da nio we go sys te mu

cza su pra cy. Oczy wi ście, pra co daw ca jest w sta nie okre ślić za da nia do wy -

ko na nia, jed nak kie row ca nie ma mo żli wo ści sam roz pla no wać so bie cza su

pra cy nie zbęd ne go do wy ko na nia okre ślo ne go za da nia (pro gram wy ciecz -

ki usta la roz kład cza su pra cy kie row cy). 

5. Co to jest rów no wa żno – prze ry wa ny sys tem cza su pra cy?

W sto sun ku do kie row ców do pusz czal ne jest sto so wa nie prze ry wa ne go sys -

te mu cza su pra cy w po łą cze niu z rów no wa żnym sys te mem cza su pra cy.

W uza sad nio nych przy pad kach w sys te mie rów no wa żne go cza su pra cy do -

pusz cza się sto so wa nie prze ry wa ne go cza su pra cy, we dług z gó ry usta lo ne go

roz kła du cza su pra cy oraz z uwzględ nie niem prze pi sów o obo wiąz ko wym do -

bo wym od po czyn ku.

W tym sys te mie cza su pra cy roz kład cza su pra cy po wi nien obej mo wać okres

co naj mniej 1 mie sią ca, a więc okres dłu ższy niż w po zo sta łych sys te mach cza -

su pra cy.

Okre sy roz li cze nio we w tym sys te mie cza su pra cy są ana lo gicz ne, jak w rów -

no wa żnym sys te mie cza su pra cy, a więc, co do za sa dy obo wią zu je mie sięcz ny

okres roz li cze nio wy.
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Przy kład

Naj bar dziej traf nym przy kła dem jest sto so wa nie rów no wa żno -prze ry wa ne -

go sys te mu cza su pra cy podczas re gu lar ne go prze wo zu osób. Do bo wy roz -

kład cza su pra cy mo że wów czas być do sto so wa ny do go dzin szczy to wych,

i mo że wy glą dać tak: łącz ny czas jaz dy 9 go dzin z uwzględ nie niem

4 go dzin nej prze rwy (4,5 go dzi ny jaz dy + 4 go dzi ny prze rwy + 4,5 go dzi ny

jaz dy) + 11 go dzin ny nie prze rwa ny od po czy nek do bo wy = do ba „pra cow -

ni cza” (24 go dzi ny). 

6. Czy kie row ca mo że pra co wać dłu żej niż 40 go dzin ty go dnio wo?

Tak, prze pi sy do pusz cza ją ta ką mo żli wość. Ty go dnio wy czas pra cy kie row -

cy, łącz nie z go dzi na mi nad licz bo wy mi, nie mo że jed nak prze kra czać prze cięt -

nie 48 go dzin w przy ję tym okre sie roz li cze nio wym.

Po nad to ty go dnio wy czas pra cy, łącz nie z go dzi na mi nad licz bo wy mi mo że

być przed łu żo ny do 60 go dzin, je że li śred ni, ty go dnio wy czas pra cy nie prze -

kro czy 48 go dzin w przy ję tym okre sie roz li cze nio wym, nie prze kra cza ją cym

4 mie się cy.

Na le ży pa mię tać, że do pusz czal ny przed łu żo ny wy miar cza su pra cy, łącz nie

z go dzi na mi nad licz bo wy mi tj. prze cięt nie 48 go dzin lub 60 go dzin od no si się

do kie row cy, na wet je śli jest za trud nio ny u wię cej niż jed ne go pra co daw cy. 

7. Na ja ki okres trze ba usta lać roz kład cza su pra cy w prze wo zie 
re gu lar nym osób?

Okres, na ja ki na le ży usta lać roz kład cza su pra cy w prze wo zie re gu lar nym

osób, za le ży od sto so wa ne go sys te mu cza su pra cy i dłu go ści tra sy, na któ rej

wy ko ny wa ne są prze wo zy re gu lar ne osób. 

Roz kład cza su pra cy kie row cy wy ko nu ją ce go prze wóz re gu lar ny osób na tra -

sach po wy żej 50 km na le ży usta lić na okres nie krót szy niż 2 ty go dnie. Na to -

miast roz kład cza su pra cy kie row cy wy ko nu ją ce go prze wóz re gu lar ny osób

na tra sach do 50 km na le ży usta lić na okres co naj mniej 1 mie sią ca.
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W mie sza nym sys te mie cza su pra cy tj. rów no wa żno -prze ry wa nym (bez
wzglę du na dłu gość tra sy prze wo zu re gu lar ne go osób) roz kła dy cza -
su pra cy kie row cy, wy ko nu ją ce go prze wóz re gu lar ny osób usta la się
na okres co naj mniej 1 mie sią ca. 

8. Czy trze ba usta lać szcze gó ło wy roz kład cza su pra cy dla kie row -
cy wy ko nu ją ce go prze wóz rze czy?

Roz kła dów cza su pra cy nie usta la się dla kie row cy wy ko nu ją ce go prze wóz

rze czy, bez wzglę du na sys tem cza su pra cy, w ja kim kie row ca jest za trud nio ny.

Pra co daw ca jest na to miast zo bo wią za ny do pro wa dze nia ewi den cji cza su pra -

cy kie row ców nie za le żnie od sto so wa ne go sys te mu cza su pra cy i spo so bu wy -

na gra dza nia za go dzi ny nad licz bo we i za pra cę w po rze noc nej. Pro wa dzo na

przez pra co daw cę do ku men ta cja po win na sta no wić spój ną i rze tel ną ewi den -

cję cza su pra cy kie row cy, któ ra umo żli wi pra wi dło we usta le nie je go wy na gro -

dze nia i in nych świad czeń zwią za nych z pra cą np. wy na gro dze nia wraz z do -

dat kiem za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych, wy na gro dze nia za czas

nie zdol no ści do pra cy wsku tek cho ro by, za urlop wy po czyn ko wy oraz in ne

uspra wie dli wio ne nie obec no ści w pra cy.

9. W ja ki spo sób wpro wa dza się sys te my cza su pra cy?

Sys te my i roz kła dy cza su pra cy oraz przy ję te okre sy roz li cze nio we cza su pra -

cy usta la się w:

� ukła dzie zbio ro wym pra cy,

� re gu la mi nie pra cy,

� ob wiesz cze niu (je że li pra co daw ca nie jest ob ję ty ukła dem zbio ro wym

pra cy lub nie jest obo wią za ny do usta le nia re gu la mi nu pra cy.

Sys tem prze ry wa ne go cza su pra cy wpro wa dza się w ukła dzie zbio ro -
wym pra cy lub w re gu la mi nie pra cy, a u pra co daw cy, u któ re go nie
dzia ła or ga ni za cja związ ko wa – w umo wie o pra cę.

29

Wy ją tek

Wy ją tek



10. Czy w rów no wa żnym sys te mie cza su pra cy, wpro wa dza jąc dłuż-
szy niż jed no mie sięcz ny okres roz li cze nio wy za wsze trze ba za -
wia do mić wła ści we go in spek to ra pra cy? 

Pra co daw ca chcąc wpro wa dzić w rów no wa żnym sys te mie cza su pra cy okres

roz li cze nio wy dłu ższy niż 1 mie siąc ma obo wią zek uprzed nio za wia do mić wła -

ści we go in spek to ra pra cy je że li:

� u pra co daw cy nie dzia ła za kła do wa or ga ni za cja związ ko wa,

� u pra co daw cy, u któ re go za kła do wa or ga ni za cja związ ko wa nie wy ra ża

zgo dy na usta le nie lub zmia nę sys te mów i roz kła dów cza su oraz okre -

sów roz li cze nio wych cza su pra cy.
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Ewi den cja cza su pra cy kie row cy

1. W ja kiej for mie mo żna pro wa dzić ewi den cję cza su pra cy 
kie row ców?

Pra co daw ca obo wią za ny jest pro wa dzić ewi den cję cza su pra cy, w ta ki spo -

sób, aby pro wa dzo na do ku men ta cja, bez wzglę du na for mę, sta no wi ła spój ną

i rze tel ną ewi den cję cza su pra cy kie row cy. Ewi den cję cza su pra cy pro wa dzi się

przede wszyst kim w ce lu pra wi dło we go usta le nia wy na gro dze nia za pra cę kie -

row cy i in nych świad czeń zwią za nych z pra cą, np.: wy na gro dze nia wraz z do -

dat kiem za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych. Po nad to ewi den cja cza su pra cy

po zwa la pra co daw cy na bie żą co mo ni to ro wać prze strze ga nie prze pi sów cza -

su jaz dy, obo wiąz ko wych przerw i od po czyn ków przez kie row cę.

Zgod nie z art. 25 usta wy o cza sie pra cy kie row ców pra co daw ca pro wa dzi

ewi den cję cza su pra cy mię dzy in ny mi w for mie: 

� za pi sów na wy kre sów kach,

� wy dru ków da nych z kar ty kie row cy i ta cho gra fu cy fro we go, 

� pli ków po bra nych z kar ty kie row cy i ta cho gra fu cy fro we go, 

� in nych do ku men tów, po twier dza ją cych czas pra cy i ro dzaj wy ko ny wa -

nej czyn no ści,

� re je strów opra co wy wa nych na pod sta wie ww. do ku men tów.

Pro wa dze nie ewi den cji cza su pra cy w okre ślo nej for mie po wo du je kon se -

kwen cje, w po sta ci obo wiąz ku prze cho wy wa nia ta kiej do ku men ta cji przez

okres 3 lat. 

Na le ży pa mię tać, że wy kre sów ki, pli ki z ta cho gra fu cy fro we go nie mo gą sa -

mo ist nie sta no wić rze tel nej ewi den cji cza su pra cy kie row cy. W tych do ku men -

tach nie są wy ka zy wa ne np. zwol nie nia le kar skie, urlo py wy po czyn ko we, któ re

ma ją bez po śred ni wpływ na wy so kość świad czeń, wy ni ka ją cych ze sto sun ku
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pra cy. Po nad to, aby ko rzy stać z wy kre só wek, da nych sczy ta nych z ta cho gra fu

cy fro we go lub kar ty kie row cy, pra co daw ca mu si do pil no wać, aby kie row cy

prze łą cza li przy rząd kon tro l ny na po szcze gól ne ro dza je ak tyw no ści (jaz da, in na

pra ca, dys po zy cja – czas go to wo ści, od po czy nek). Do pie ro, ta kie da ne umo żli -

wia ją pra wi dło we za ewi den cjo no wa nie czyn no ści za li cza nych do cza su pra cy

kie row cy. 

2. Jak na le ży ro zu mieć ty dzień? – art. 2 pkt 5 usta wy o cza sie pra cy
kie row ców

Ty dzień ozna cza okres po mię dzy go dzi ną 00.00 w po nie dzia łek i go dzi -

ną 24.00 w nie dzie lę. 

A więc w przy pad ku kie row ców ty dzień pra cy jest to żsa my z ty go dniem

w ro zu mie niu ka len da rzo wym. Po ję cie ty go dnia pra cy istot ne jest z uwa gi

na obo wią zek za pew nie nia pra cow ni ko wi nie prze rwa ne go ty go dnio we go od -

po czyn ku.

3. Jak na le ży ro zu mieć do bę? – art. 8 usta wy o cza sie pra cy 
kie row ców

Dla ce lów roz li cza nia cza su pra cy i usta la nia upraw nie nia do wy na gro dze -

nia za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych, przez do bę na le ży ro zu mieć ko lej -

ne 24 go dzi ny, po czy na jąc od go dzi ny, w któ rej kie row ca roz po czy na pra cę

zgod nie z obo wią zu ją cym go roz kła dem cza su pra cy. Do ba „pra cow ni cza” ozna -

cza, więc ko lej ne 24 go dzi ny, któ re nie mu szą po kry wać się z do bą astro no -

micz ną i mo gą przy pa dać na go dzi ny ró żnych dni ka len da rzo wych. 

Przy kład:

Je śli kie row ca roz po czy na pra cę zgod nie z roz kła dem cza su pra cy o go-

dzinie 2.00 w po nie dzia łek i pra cu je 10 go dzin, a na stęp nie od po czy wa 11

go dzin, to pra co daw ca nie mo że za pla no wać kie row cy roz po czę cia ko lej -

nej pra cy już o go dzi nie 23.00 te go sa me go dnia, mi mo że w ta kiej sy tu acji

kie row ca miał by za pew nio ny 11-go dzin ny od po czy nek. W ta kim przy pad -

ku, bo wiem kie row ca roz po czął by po raz dru gi pra cę w tej sa mej do bie. Ko -

lej na pra ca mo że, za tem być pla no wa na do pie ro po za koń cze niu te jże do -

by pra cow ni czej, czy li o go dzi nie 2.00 w po nie dzia łek.
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Jed na kże w przy pad ku ko niecz no ści wy ko ny wa nia nie pla no wa nych czyn -

no ści po za roz kła dem cza su pra cy do pusz czal ne jest wy ko ny wa nie pra cy

po upły wie 11-go dzin ne go od po czyn ku bę dzie to pra ca w go dzi nach nad licz -

bo wych.
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Roz li cza nie cza su pra cy

1. W ja ki spo sób na le ży do ko ny wać roz li cze nia cza su pra cy?

Usta le nie okre su roz li cze nio we go jest nie zbęd nym i ko niecz nym ele men -

tem po trzeb nym do roz li cza nia cza su pra cy bez wzglę du na sto so wa ny sys te -

mu cza su pra cy.

Okres roz li cze nio wy – jest to prze dział cza so wy, na któ ry pra co daw ca obo -

wią za ny jest pra wi dło wo za pla no wać czas pra cy (usta la jąc wy miar cza su pra cy

do prze pra co wa nia), a po za koń cze niu te go okre su roz li czyć czas pra cy.

Oczy wi ście, okres roz li cze nio wy przede wszyst kim wią że się z ko niecz no -

ścią roz li cze nia śred nio -ty go dnio wej 40-go dzin nej nor my cza su pra cy. 

Prze wi dzia ne w prze pi sach okre sy roz li cze nio we ge ne ral nie ozna czo ne są

w mie sią cach, ale mie sią ce wy ra ża ją je dy nie gór ną gra ni cę trwa nia te go okre su

roz li cze nio we go. Po wy ższe ozna cza, że okres roz li cze nio wy mo że zo stać w ty -

go dniach. Okres roz li cze nio wy mie sięcz ny mu si od po wia dać mie sią co wi ka -

len da rzo we mu. 

Jed nak ze wzglę dów wy łącz nie prak tycz nych, okre sy roz li cze nio we wy zna -

cza ne są, ja ko mie sią ce lub ich wie lo krot ność. Jest to ści śle zwią za ne z obo -

wiąz kiem wy pła ty wy na gro dze nia za pra cę na le żną oraz wy pła tą in nych do -

dat ko wych świad czeń pie nię żnych, któ re są kon se kwen cją za koń czo ne go okre su

roz li cze nio we go np.: do dat ko we wy na gro dze nie za pra cę w go dzi nach nad -

licz bo wych. 

Za sa da prze cięt nie pię cio dnio we go ty go dnia pra cy, wpro wa dza ko lej ne

ochron ne ogra ni cze nie w za kre sie dys po no wa nia cza sem pra cy pra cow ni ka.

Pra co daw ca przy za cho wa niu nor ma tyw ne go cza su pra cy w wy zna czo nym

okre sie roz li cze nio wym mu si tak pla no wać pra cę, aby za pew nić pra cow ni ko wi

w ty go dniu dwa dni cał ko wi cie wol ne od pra cy. Oczy wi ście, cho dzi tu o prze -
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cięt nie pię cio dnio wy ty dzień pra cy w da nym okre sie roz li cze nio wym. Ozna cza

to, że do zwo lo ne jest za trud nia nie 6 dni w ty go dniu, o ile w in nym ty go dniu

(w da nym okre sie roz li cze nio wym) zo sta nie to zre kom pen so wa ne, po przez wy -

zna cze nie 4 dni pra cy. Po wy ższa za sa da obo wią zu je we wszyst kich sys te mach

cza su pra cy. 

2. Co to są go dzi ny nad licz bo we?

Pra ca wy ko ny wa na po nad obo wią zu ją ce pra cow ni ka nor my cza su pra cy,

a ta kże pra ca wy ko ny wa na po nad do bo wy przed łu żo ny wy miar cza su pra cy,

wy ni ka ją cy z obo wią zu ją ce go kie row cę sys te mu i roz kła du cza su pra cy, sta no -

wi pra cę w go dzi nach nad licz bo wych.

Pra ca w go dzi nach nad licz bo wych jest do pusz czal na w ra zie:

� sy tu acji i zda rzeń wy ma ga ją cych od kie row cy pod ję cia dzia łań dla ochro -

ny ży cia lub zdro wia ludz kie go oraz mie nia al bo usu nię cia awa rii,

� szcze gól nych po trzeb pra co daw cy.

W więk szo ści do pra cy w go dzi nach nad licz bo wych kie row cy za sto so wa nie

ma ja prze pi sy Ko dek su pra cy (patrz roz dział VI).

3. Ja kie są li mi ty pra cy w go dzi nach nad licz bo wych?

Usta wo wo rocz ny li mit go dzin nad licz bo wych dla kie row ców zo stał przy ję -

ty na wy ższym po zio mie niż w Ko dek sie pra cy. Licz ba go dzin nad licz bo wych

prze pra co wa nych przez kie row cę w związ ku ze szcze gól ny mi po trze ba mi pra -

co daw cy nie mo że prze kro czyć 260 go dzin w ro ku ka len da rzo wym.

W ukła dzie zbio ro wym pra cy lub w re gu la mi nie pra cy al bo w umo wie o pra -

cę, je że li pra co daw ca nie jest ob ję ty ukła dem zbio ro wym pra cy lub nie jest

obo wią za ny do usta le nia re gu la mi nu pra cy, mo żna usta lić in ną licz bę go dzin

nad licz bo wych w ro ku ka len da rzo wym.

Teo re tycz nie mak sy mal ny rocz ny li mit go dzin nad licz bo wych, ja ki usta no -

wić mo że pra co daw ca wy no si 416 go dzin w ro ku (prze cięt nie 8 go dzin x 52 ty -

go dnie w ro ku).

Na le ży jed nak za zna czyć, że w prak ty ce ilość go dzin nad licz bo wych mo żli -

wa do prze pra co wa nia przez da ne go kie row cę bę dzie od po wied nio mniej sza

– za le żna od licz by dni urlo pu wy po czyn ko we go, z ja kie go ko rzy stał bę dzie

kie row ca i ilo ści dni uspra wie dli wio nej nie obec no ści w pra cy.
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Zgod nie z art. 130 § 1 Ko dek su pra cy ist nie je bo wiem obo wią zek po mniej -

sza nia wy mia ru cza su pra cy, ja ki pra cow nik -kie row ca wi nien prze pra co wać

w po szcze gól nych okre sach roz li cze nio wych, w przy pad ku ko rzy sta nia przez

pra cow ni ka z urlo pów wy po czyn ko wych oraz nie obec no ści w pra cy z przy -

czyn uspra wie dli wio nych. 

4. Ja kie są kon se kwen cje wy ko ny wa na pra cy w po rze noc nej?

Wy ko ny wa nie pra cy w go dzi nach noc nych jest czymś nie na tu ral nym dla

czło wie ka, dla je go ryt mu bio lo gicz ne go. Po nad to wy ko ny wa nie pra cy w po rze

noc nej za bu rza mo żli wość ty po we go pla no wa nia cza su wol ne go po za pra cą. 

Jed nak ze wzglę du na ro dzaj pra cy, bądź jej or ga ni za cję nie mo żna zu peł -

nie wy klu czyć po ry noc nej, ja ko cza su świad cze nia pra cy.

Zgod nie z art. 21 usta wy o cza sie pra cy kie row ców w przy pad ku, gdy pra ca

jest wy ko ny wa na w po rze noc nej, czas pra cy kie row cy nie mo że prze kra czać 10

go dzin w da nej do bie.  Do dat ko wo na le ży wska zać, że dla ce lów roz li cza nia

cza su pra cy i usta la nia upraw nie nia do wy na gra dza nia za pra cę w go dzi nach

nad licz bo wych, przez do bę na le ży ro zu mieć 24 ko lej ne go dzi ny, po czy na -
jąc od go dzi ny, w któ rej kie row ca roz po czy na pra cę, zgod nie z obo wią zu -

ją cym go roz kła dem cza su pra cy.

Do ba „pra cow ni cza” ozna cza więc ko lej ne 24 go dzi ny, któ re nie mu szą po -

kry wać się z do bą astro no micz ną i mo gą przy pa dać na go dzi ny ró żnych dni ka -

len da rzo wych. 

Przy kład

Jeżeli kie row ca roz po czy na pra cę w o go dzi nie 6.00 w po nie dzia łek i pra - 

cu je 10 go dzin (czyn no ści za li cza ne do cza su pra cy), a na stęp nie od po - 

czy wa 11 go dzin, to nie mo że roz po cząć ko lej nej pra cy już o go dzi nie 3.00

w tej sa mej do bie, mi mo że w ta kiej sy tu acji miał by za pew nio ny 11-go dzin -

ny od po czy nek. W ta kim przy pad ku, bo wiem na ru szył by prze pi sy (pra ca

w po rze noc nej). Ko lej na pra ca mo że, za tem roz po cząć się do pie ro po za -

koń cze niu te jże do by „pra cow ni czej”, czy li o go dzi nie 6.00 we wto rek.
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5. Kie dy wy stę pu je pra ca w po rze noc nej?

Zgod nie z art. 1517 § 1 Ko dek su pra cy po ra noc na obej mu je 8 go dzin mię -

dzy go dzi na mi od 21.00 do 7.00. Ko deks pra cy po zwa la pra co daw cy na pew -

ne go ro dza ju ela stycz ne do sto so wa nie po ry noc nej do we wnętrz nych po trzeb

je go za kła du pra cy. 

Pra co daw ca mu si jed nak pa mię tać, o spre cy zo wa niu go dzin, w ja kich po ra

noc na obo wią zu je w je go za kła dzie pra cy, po nie waż w bra ku ta kiej dys po zy cji,

ka żde 8 go dzin po mię dzy go dzi ną 21.00, a 7.00 bę dzie sta no wi ło pra ce w po -

rze noc nej.

Po rę noc ną pra co daw ca usta la w re gu la mi nie pra cy (art. 1041 § 1 pkt 4 Ko -

dek su pra cy) mo że rów nież usta lić ją w ukła dzie zbio ro wym pra cy (art. 240 § 1

pkt 1 Ko dek su pra cy), a w przy pad ku bra ku obo wiąz ku two rze nia re gu la mi nu

pra cy, bądź nie za wie ra nia ukła du zbio ro we go pra cy, pra co daw ca jest obo wią -

za ny po in for mo wać pra cow ni ka na pi śmie o obo wią zu ją cej w za kła dzie pra cy

po rze noc nej (art. 29 § 3 Ko dek su pra cy).

6. Czy za pra cę w po rze noc nej trze ba do dat ko wo pła cić ja kiś 
do da tek?

Kie row ca, któ ry wy ko nu je pra cę w po rze noc nej przy słu gu je do da tek do wy -

na gro dze nia za ka żdą go dzi nę pra cy w po rze noc nej w wy so ko ści 20% staw ki

go dzi no wej, wy ni ka ją cej z mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę, usta la ne go

na pod sta wie od ręb nych prze pi sów (art. 1518 § 1 Ko dek su pra cy).

Do da tek za pra cę w po rze noc nej przy słu gu je wszyst kim pra cow ni kom, wy -

ko nu ją cym pra cę w po rze noc nej i jest nie za le żny od in nych do dat ków, w szcze -
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Pra cow ni ka (rów nież kie row cy) opie ku ją ce go się dziec kiem do ukoń -
cze nia przez nie czwartego ro ku ży cia (do ty czy jed ne go z ro dzi ców,
bądź opie ku nów dziec ka) nie wol no za trud niać w po rze noc nej bez
je go wy raź nej zgo dy na pra ce w po rze noc nej (art. 178 oraz 1891

Ko dek su pra cy).



gól no ści przy słu gu je nie za le żnie od do dat ku za pra cę w go dzi nach nad licz bo -

wych, przy pa da ją cych na tę po rę.

Pra co daw ca mo że prze wi dzieć ko rzyst niej sze za sa dy wy na gra dza nia za pra -

cę w po rze noc nej niż to prze wi du je Ko deks pra cy.

7. Czy kie row ca mo że pra co wać w nie dzie lę i świę ta?

Za sad ni czo nie dzie le i świę ta są dnia mi wol ny mi od pra cy. 

Zgod nie z art. 1519 Ko dek su pra cy za pra cę w nie dzie lę świę to uwa ża się

pra cę wy ko ny wa ną mię dzy go dzi na 6.00 w tym dniu, a 6.00 w na stęp nym dniu. 

Pra co daw ca ma jed nak mo żli wość usta le nia in nych gra nic cza so wych, np.: 

� nie dzie la i świę to trwa od godz. 7.00 te go dnia do go dzi ny 7.00 dnia na -

stęp ne go, 

� nie dzie la i świę to roz po czy na się od godz. 00.00 te go dnia (w tym przy -

pad ku nie dzie la i świę to usta lo na na po trze by roz li cza nia cza su pra cy

po kry wa się z nie dzie lą i świę tem w ro zu mie niu ka len da rzo wym).

Usta le nie od mien nych gra nic cza so wych nie dzie li i świąt na stę pu je w ukła -

dzie zbio ro wym pra cy, w re gu la mi nie pra cy, od po wied nio w ob wiesz cze niu

pra co daw cy, bądź in dy wi du al nie w umo wie o pra cę.
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Pra cow ni cy, wy ko nu ją cy pra cę w po rze noc nej, sta le po za za kła dem
pra cy, za miast do dat ku za pra cę w po rze noc nej, mo gą być wy na -
gra dza ni ry czał to wo. Wy so kość ry czał tu za pra cę w po rze noc nej
mu si od po wia dać prze wi dy wa ne mu wy mia ro wi pra cy w po rze noc -
nej (art. 1518 § 2 Ko dek su pra cy).

Wy so kość ry czał tu po win na być tak usta lo na, aby od po wia da ła prze -
wi dy wa ne mu wy mia ro wi pra cy w po rze noc nej. Usta le nie ry czał tu
w wy so ko ści za ni żo nej w sto sun ku do fak tycz nie wy pra co wy wa -
nych go dzin w po rze noc nej, nie zwal nia pra co daw cy z obo wiąz ku
wy rów na nia na le żno ści za pra cę fak tycz nie wy ko na ną w po rze noc -
nej do kwo ty okre ślo nej w Ko dek sie pra cy. 



Zgod nie z art. 15110 Ko dek su pra cy pra ca w nie dzie lę oraz w świę ta jest do -

zwo lo na mię dzy in ny mi:

� w ra zie ko niecz no ści pro wa dze nia ak cji ra tow ni czej w ce lu ochro ny ży -

cia lub zdro wia ludz kie go, ochro ny mie nia lub śro do wi ska al bo usu nię -

cia awa rii,

� przy pra cy zmia no wej,

� przy nie zbęd nych re mon tach,

� w trans por cie i w ko mu ni ka cji,

� w za kła do wych stra żach po żar nych i w za kła do wych słu żbach ra tow ni -

czych.

8. Ja kie dni są dnia mi usta wo wo wol ny mi od pra cy?

Dni świą tecz ne okre śla usta wa z dnia 18.01.1951r. o dniach wol nych od pra -

cy. Zgod nie z tą usta wą w cią gu ro ku ka len da rzo we go przy pa da 12 dni świą -

tecz nych, bę dą cych dnia mi wol ny mi od pra cy, tj.:

� 1 stycz nia – No wy Rok,

� pierw szy i dru gi dzień Wiel kiej No cy,

� 1 ma ja – Świę to Pań stwo we,

� 3 ma ja – Świę to Na ro do we Trze cie go Ma ja,

� pierw szy dzień Zie lo nych Świą tek,

� dzień Bo że go Cia ła,

� 15 sierp nia – Wnie bo wzię cie Naj święt szej Ma rii Pan ny,

� 1 li sto pa da – Wszyst kich Świę tych,

� 11 li sto pa da – Na ro do we Świę to Nie pod le gło ści,

� 25 i 26 grud nia – pierw szy i dru gi dzień Bo że go Na ro dze nia.

39

WAŻNE

Pra cow nik, pra cu ją cy w nie dzie lę, po wi nien ko rzy stać co naj mniej
raz na 4 ty go dnie z nie dzie li wol nej od pra cy.



Pod róż słu żbo wa

1. Co to jest pod róż słu żbo wa kie row cy?

Od 3 kwiet nia 2010 r. pod róż słu żbo wa zo sta ła zde fi nio wa na w usta wie

o cza sie pra cy kie row ców – art. 2 pkt 7 usta wy.

Pod róż słu żbo wa sta no wi ka żde za da nie słu żbo we, po le ga ją ce na wy ko ny -

wa niu na po le ce nie pra co daw cy:

� prze wo zu dro go we go po za miej sco wość, gdzie znaj du je się sie dzi ba

pra co daw cy lub po za in ne miej sce pro wa dze nia dzia łal no ści przez pra -

co daw cę, w szcze gól no ści po za fi lie, przed sta wi ciel stwa i od dzia ły,

� wy jaz du po za miej sco wość, gdzie znaj du je się sie dzi ba pra co daw cy lub

po za in ne miej sce pro wa dze nia dzia łal no ści przez pra co daw cę, w szcze -

gól no ści po za fi lie, przed sta wi ciel stwa i od dzia ły w ce lu wy ko ny wa nia
prze wo zu dro go we go.

2. Ja kie świad cze nia przy słu gu ją kie row cy w związ ku z od by ciem

pod ró ży słu żbo wej?

Kie row cy w pod ró ży słu żbo wej przy słu gu ją na le żno ści na po kry cie kosz tów

zwią za nych z wy ko ny wa niem za da nia słu żbo we go, usta la ne na za sa dach okre -

ślo nych w prze pi sach art. 775 § 3-5 Ko dek su pra cy.

Wa run ki wy pła ca nia na le żno ści z ty tu łu pod ró ży słu żbo wej okre śla pra co -

daw ca:

� w ukła dzie zbio ro wym pra cy,

� w re gu la mi nie wy na gra dza nia,

� w umo wie o pra cę, je śli pra co daw ca nie jest ob ję ty ukła dem zbio ro wym

pra cy lub nie jest obo wią za ny do usta le nia re gu la mi nu wy na gra dza nia. 
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Po wy ższe nie do ty czy pra cow ni ków za trud nio nych w pań stwo wej lub sa -

mo rzą do wej jed no st ce sfe ry bu dże to wej. Do tej gru py pra cow ni ków sto su je

się prze pi sy:

� roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej w spra wie wy so ko ści

oraz wa run ków usta la nia na le żno ści, przy słu gu ją cych pra cow ni ko wi za -

trud nio ne mu w pań stwo wej lub sa mo rzą do wej jed no st ce sfe ry bu dże -

to wej z ty tu łu pod ró ży słu żbo wej na ob sza rze kra ju, 

� roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej w spra wie wy so ko ści

oraz wa run ków usta la nia na le żno ści, przy słu gu ją cych pra cow ni ko wi za -

trud nio ne mu w pań stwo wej lub sa mo rzą do wej jed no st ce sfe ry bu dże -

to wej z ty tu łu pod ró ży słu żbo wej po za gra ni ca mi kra ju.

Je śli pra co daw ca nie okre śli w ak tach we wnątrz za kła do wych wa run ków wy -

pła ca nia na le żno ści z ty tu łu pod ró ży słu żbo wej, pra cow ni ko wi przy słu gu ją na -

le żno ści na po kry cie kosz tów pod ró ży słu żbo wej okre ślo ne w obu wyżej

wymienionych roz po rzą dze niach.
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Wy so kość die ty z ty tu łu od by cia pod ró ży słu żbo wej na ob sza rze
kra ju oraz po za gra ni ca mi kra ju, któ rą usta la pra co daw ca w ak tach
we wnątrz za kła do wych, nie mo że być ni ższa niż wy so kość die ty z ty -
tu łu pod ró ży słu żbo wej na ob sza rze kra ju, okre ślo nej w roz po rzą -
dze niu Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, tj. obec nie 23 zł.



Py ta nia ró żne pro ble mo we

1. Czy czas, któ ry w świe tle art. 4g Roz po rzą dze nia (WE) nr 561/2006,
jest od po czyn kiem dzie lo nym, al ter na tyw nym (mi ni mum 3 go dzi -
ny mię dzy roz po czę ciem, a za koń cze niem jaz dy), wli cza się do cza -
su pra cy kie row cy czy do od po czyn ku do bo we go?

Zgod nie z art. 7 pkt 3 usta wy o cza sie pra cy kie row ców do cza su pra cy kie -

row cy nie wli cza się do bo we go, nie prze rwa ne go od po czyn ku. Re gu lar ny dzien -

ny okres od po czyn ku mo żna wy ko rzy stać w dwóch czę ściach, z któ rych pierw -

sza mu si nie prze rwa nie trwać, co naj mniej 3 go dzi ny, a dru ga, co naj mniej

9 go dzin. Te go ro dza ju od po czy nek nie jest za li cza ny do cza su pra cy, po nie waż

jest to okres, w któ rym kie row ca mo że swo bod nie dys po no wać swo im cza sem.

2. Czy dłu ższe prze rwy, trwa ją ce po nad go dzi nę, mię dzy roz po czę -
ciem, a za koń cze niem pra cy, wli cza się do od po czyn ku do bo we -
go, czy do cza su pra cy kie row ców?

Zgod nie z art. 7 pkt 1 i 4 usta wy o cza sie pra cy kie row ców do cza su pra cy
kie row cy nie wli cza się:

� cza su dy żu ru, je że li pod czas dy żu ru kie row ca nie wy ko ny wał pra cy,

� prze rwy w pra cy, wy ni ka ją cych ze sto so wa nia prze ry wa ne go sys te mu

cza su pra cy.

Do cza su dy żu ru za li cza się rów nież prze rwy mię dzy okre sa mi pro wa dze nia

po jaz du prze zna czo ne na od po czy nek. Prze pi sy okre śla ją mi ni mal ny czas trwa -

nia prze rwy, co ozna cza, że mo że ona trwać dłu żej. Pod sta wą do kwa li fi ko wa -

nia po szcze gól nych ak tyw no ści kie row cy tj. jaz dy, in nej pra cy, dys po zy cji, od -

po czyn ku są za pi sy na wy kre sów ce, lub da ne z kar ty kie row cy, da ne z ta cho gra fu
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cy fro we go. Wo bec po wy ższe go, prze rwa prze zna czo na na od po czy nek, wy ni -

ka ją ca z art. 13 usta wy o cza sie pra cy kie row ców, art. 7 roz po rzą dze nia

(WE) 561/2006 oraz art. 7 umo wy AETR w ca ło ści za li cza na bę dzie do cza su dy -

żu ru okre ślo ne go w art. 9 ust 2 usta wy o cza sie pra cy kie row ców, na wet je śli

jest dłu ższa niż mi ni mal ny czas jej trwa nia wy ni ka ją cy z prze pi sów. 

3. Czy czas jaz dy w po dwój nej ob sa dzie od roz po czę cia do za koń -
cze nia pra cy, prze kra cza ją cy 10-go dzin ny do bo wy wy miar cza su
pra cy w sys te mie rów no wa żnym, jest zgod ny z usta wą o cza sie
pra cy kie row ców?

Zgod nie z art. 9 ust 3 usta wy o cza sie pra cy kie row ców w przy pad ku, gdy

po jazd jest pro wa dzo ny przez dwóch lub wię cej kie row ców, czas nie prze zna -

czo ny na kie ro wa nie po jaz dem jest cza sem dy żu ru. Do cza su pra cy kie row cy

nie wli cza się cza su dy żu ru, je że li pod czas dy żu ru kie row ca nie wy ko ny wał

pra cy (art. 7 ust. 1 usta wy o cza sie pra cy kie row ców). A więc czas łącz nej jaz dy

(w po dwój nej ob sa dzie) bę dzie dłu ższy, niż 10 go dzin, co nie na ru sza usta wy

o cza sie pra cy kie row ców. Ka żdy z kie row ców w za kre sie cza su pra cy bę dzie

roz li cza ny in dy wi du al nie, po je dyn czo.

4. Czy od po czy nek do bo wy w po dwój nej za ło dze na le ży za pew nić
w do bie „pra cow ni czej” czy w okre sie 30-go dzin nym?

Zgod nie z art. 8 ust. 5 roz po rzą dze nia (WE) 561/2006 w cią gu 30 go dzin

od za koń cze nia dzien ne go lub ty go dnio we go okre su od po czyn ku, kie row ca

na le żą cy do kil ku oso bo wej za ło gi mu si sko rzy stać z ko lej ne go dzien ne go okre -

su od po czyn ku, trwa ją ce go co naj mniej 9 go dzin. Obo wią zek za pew nie nia

dzien ne go okre su od po czyn ku trwa ją ce go, co naj mniej 9 go dzin na pod sta wie

roz po rzą dze nia WE 561/2006 nie stoi w sprzecz no ści z usta wą o cza sie pra cy

kie row ców, w szcze gól no ści po ję ciem do by zde fi nio wa nej dla ce lów roz li cze -

nia cza su pra cy, a więc tych dys po zy cji, któ re zgod nie z art. 6 i 7 usta wy o cza -

sie pra cy kie row ców są za li cza ne lub od po wied nio wy łą czo ne z cza su pra cy.

Na le ży przy tym za zna czyć, że zgod nie z art. 9 ust. 3 usta wy o cza sie pra cy kie -

row ców w przy pad ku, gdy po jazd jest pro wa dzo ny przez dwóch lub wię cej

kie row ców, czas nie prze zna czo ny na kie ro wa nie po jaz dem jest cza sem dy żu ru,

nie wli cza nym do cza su pra cy.
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5. Czy sys tem rów no wa żny w trans por cie dro go wym dla kie row -
ców je żdżą cych po jaz da mi po wy żej 3,5 to ny we dług norm okre -
ślo nych w roz po rzą dze niu (WE) nr 561/2006, obej mu je 12 go -
dzin pra cy zgod nie z in ter pre ta cją usta wy o cza sie pra cy kie-
row ców, czy 10 go dzin?

Zgod nie z art. 15 ust. 1 usta wy o cza sie pra cy kie row ców do kie row ców za -

trud nio nych w trans por cie dro go wym mo gą być sto so wa ne roz kła dy cza su

pra cy, w któ rych jest do pusz czal ne przed łu że nie cza su pra cy do 10 go dzin
na do bę – w sys te mie rów no wa żne go cza su pra cy. 

Roz kła dy cza su pra cy, w któ rych jest do pusz czal ne przed łu że nie cza su pra -

cy do 12 go dzin na do bę do ty czą po zo sta łych kie row ców, np. kie row ców pro -

wa dzą cych po jazd po wy żej 3,5 to ny, wy ko nu ją cych nie za rob ko wy prze wóz

dro go wy, na po trze by wła sne przed się bior stwa.

6. Czy prze kro cze nie 12-go dzin ne go cza su pra cy przez kie row ców
trak to wa ne jest, ja ko na ru sze nie czy też go dzi ny wy pra co wa ne
po nad nor mę? Czy w tej sy tu acji przy słu gu je kie row cy do da tek
za nad go dzi ny?

Prze kro cze nie 10 go dzin na do bę w od nie sie niu do kie row ców za trud nio -

nych w trans por cie dro go wym (12 go dzin na do bę w od nie sie niu do po zo sta -

łych kie row ców) w rów no wa żnym sys te mie cza su pra cy bę dzie sta no wi ło pra -

cę w go dzi nach nad licz bo wych. Od ręb nym za gad nie niem jest sto so wa nie

sank cji okre ślo nych w art. 92 usta wy o trans por cie dro go wym (na ru sze nia) oraz

w art. 281 pkt 5 Ko dek su pra cy (wy kro cze nia). Szcze gó ło wy wy kaz na ru szeń

oraz wy so ko ści kar pie nię żnych za po szcze gól ne na ru sze nia okre śla za łącz nik

do usta wy o trans por cie dro go wym. 

Po nad to zgod nie z art. 92 ust. 3 usta wy o trans por cie dro go wym, je że li czyn,

bę dą cy na ru sze niem prze pi sów wy czer pu je jed no cze śnie zna mio na wy kro cze -

nia, sto su je się wy łącz nie prze pi sy usta wy o trans por cie dro go wym.

7. Pra wi dło we wpi sy wa nie go dzin pra cy w ewi den cji cza su pra cy
kie row ców np. je że li kie row ca roz po czy na pra cę w po nie dzia łek
(o godz. 20.00) a koń czy we wto rek po pół no cy (o godz. 4.00), to
w ja ki spo sób po win ny być uję te go dzi ny pra cy? Czy 8 go dzin
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do po nie dział ku, czy też roz dziel nie po 4 go dzi ny na po nie dzia -
łek i wto rek?

Zgod nie z art. 8 usta wy o cza sie pra cy kie row ców dla ce lów roz li cza nia cza -

su pra cy i usta la nia upraw nie nia do wy na gro dze nia za pra cę w go dzi nach nad -

licz bo wych, przez do bę na le ży ro zu mieć 24 ko lej ne go dzi ny, po czy na jąc od go -

dzi ny, w któ rej kie row ca roz po czy na pra cę zgod nie z obo wią zu ją cym go

roz kła dem cza su pra cy. Ewi den cja cza su pra cy jest pro wa dzo na w ce lu pra wi -

dło we go usta le nia wy na gro dze nia pra cow ni ka i in nych świad czeń zwią za nych

z pra cą. Spo sób za pi sy wa nia da nych w ewi den cji cza su pra cy po wi nien być ja -

sny i kla row ny oraz od zwier cie dlać stan rze czy wi sty. W po da nym przy kła dzie

pra wi dło wym by ło by wy ka za nie pra cy w wy mia rze do bo wym – 8 go dzin

na prze ło mie dwóch dni ka len da rzo wych.

8. Czy wy pra co wa ne go dzi ny po nad nor mę, wy ni ka ją ce z dys po zy -
cyj no ści, za li cza ne są do nad go dzin i czy na le ży się za nie do dat -
ko we wy na gro dze nie dla kie row cy?

Zgod nie z art. 20 ust. 1 usta wy o cza sie pra cy kie row ców pra ca wy ko ny wa -

na po nad obo wią zu ją ce pra cow ni ka nor my cza su pra cy, a ta kże pra ca wy ko ny -

wa na po nad do bo wy przed łu żo ny wy miar cza su pra cy, sta no wi pra cę w go dzi -

nach nad licz bo wych. Wo bec po wy ższe go okre sy po zo sta wa nia w dys po zy cji

za li cza ne do cza su pra cy, bę dą sta no wi ły pra cę w go dzi nach nad licz bo wych.

Za sa dy do dat ko we go wy na gra dza nia bądź re kom pen so wa nia pra cy w go dzi -

nach nad licz bo wych zo sta ły okre ślo ne w art. 1511 – 1514 Ko dek su pra cy, któ re

ma ja za sto so wa nie po przez art. 4 usta wy o cza sie pra cy kie row ców. 

9. Jak na le ży trak to wać czas wol ny od pra cy, któ ry pra cow ni cy spę -
dza ją w do mu, po kil ku dzie się cio dnio wej nie obec no ści w kra ju?
Czy jest to dla nich cza sem dy żu ru w myśl art. 9 pkt 5 usta wy
o cza sie pra cy kie row ców? Czy pra cow ni cy mo gą w tym cza sie
wy ko rzy sty wać na le żne im urlo py wy po czyn ko we po wy ko rzy -
sta niu przy słu gu ją cych nad go dzin? W ja ki spo sób, za le żnie od in -
ter pre ta cji, win ni być za ten czas wy na gra dza ni? 

Po wy ższe bę dzie wy ni ka ło z roz kła du cza su pra cy da ne go pra cow ni ka oraz

z dys po zy cji pra co daw cy. To pra co daw ca, dzia ła jąc w gra ni cach pra wa zde cy -
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du je, czy zo bo wią że pra cow ni ka do dy żu ro wa nia z wszel ki mi kon se kwen cja mi

po wie rze nia te go dy żu ru. Na le ży jed nak pa mię tać, że dy żur nie mo że na ru -

szać prze pi sów o ob li ga to ryj nych do bo wych (11-go dzin nych) i ty go dnio wych

(35-go dzin nych) od po czyn kach. A więc nie ca ły okres spę dzo ny w do mu mo że

sta no wić dy żur. Je śli dy żur peł nio ny jest w do mu, za ten czas nie przy słu gu je

żad na re kom pen sa ta, chy ba że w okre sie te go dy żu ru kie row ca świad czył pra cę. 

Przede wszyst kim na le ży jed nak pa mię tać, że pra co daw ca obo wią za ny jest

za pew nić kie row cy łącz ną licz bę dni wol nych od pra cy w przy ję tym okre sie

roz li cze nio wym, od po wia da ją cą co naj mniej licz bie nie dziel, świąt oraz dni wol -

nych od pra cy w prze cięt nie pię cio dnio wym ty go dniu pra cy, przy pa da ją cym

w tym okre sie. Jest to prze wa żnie od 8 do 10 dni w mie sią cu (cza sem wię cej).

Po wy ższe nie wpły wa na wy so kość wy na gro dze nia, któ re na le ży się za pe łen

wy miar cza su pra cy, przy pa da ją cy do prze pra co wa nia w da nym mie sią cu (od -

po wied nio okre sie roz li cze nio wym).

W od nie sie niu do urlo pu wy po czyn ko we go, na le ży wska zać, że zgod nie

z art. 1542 Ko dek su pra cy urlo pu udzie la się w dni, któ re są dla pra cow ni ka dnia -

mi pra cy, zgod nie z obo wią zu ją cym go roz kła dem cza su pra cy. Po nad to urlo -

pu wy po czyn ko we go udzie la się zgod nie z pla nem urlo pów, a w przy pad ku

bra ku obo wiąz ku two rze nia pla nu urlo pów, pra co daw ca usta la ter min urlo pu

po po ro zu mie niu z pra cow ni kiem (po pu lar nie na wnio sek pra cow ni ka). Za czas

urlo pu pra cow ni ko wi przy słu gu je wy na gro dze nie, ja kie by otrzy mał, gdy by

w tym cza sie pra co wał.

10. Czy czas do jaz du kie row cy do po cząt ku tra sy (ba za sa mo cho do -
wa w Niem czech), z ró żnych miej sco wo ści w Pol sce (nie ko niecz -
nie miejsc za miesz ka nia) jest cza sem pod ró ży słu żbo wej na te re -
nie kra ju i te go ty tu łu przy słu gi wać im bę dą wszel kie świad -
cze nia z tym zwią za ne? Czy czas te go prze jaz du li czo ny bę dzie
ja ko fak tycz ny czas pra cy w myśl art. 6 pkt 1 usta wy o cza sie pra-
cy kie row ców? Czy mo że być to czas kwa li fi ko wa ny, ja ko „okres
po zo sta wa nia do dys po zy cji” i roz li cza ny jak dy żur?

Pod róż słu żbo wa sta no wi ka żde za da nie słu żbo we, po le ga ją ce na wy ko ny -

wa niu, na po le ce nie pra co daw cy wy jaz du po za miej sco wość, gdzie znaj du je

się sie dzi ba pra co daw cy lub po za in ne miej sce pro wa dze nia dzia łal no ści przez
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pra co daw cę, w szcze gól no ści po za fi lie, przed sta wi ciel stwa i od dzia ły, w ce lu
wy ko ny wa nia prze wo zu dro go we go. A więc za czas do jaz du kie row cy do po -

cząt ku tra sy bę dą kie row cy przy słu gi wa ły świad cze nia zwią za ne z od by ciem

pod róż słu żbo wej.

Po nad to, je śli kie row ca oso bi ście bę dzie pro wa dził po jazd w dro dze do ba -

zy sa mo cho do wej w Niem czech bę dzie to je go czas pra cy w ro zu mie niu art. 6

usta wy o cza sie pra cy kie row ców i wy na gra dza ny nie za le żnie od świad czeń,

przy słu gu ją cych z ty tu łu pod ró ży słu żbo wej. 
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Pod sta wo we ak ty praw ne

– usta wa z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o cza sie pra cy kie row ców (Dz. U. Nr 92,

poz. 879 z późn. zm.),

– usta wa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy (D. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94

z późn. zm.),

– roz po rzą dze nie (WE) nr 561/2006 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 15

mar ca 2006 r. w spra wie har mo ni za cji nie któ rych prze pi sów so cjal nych od -

no szą cych się do trans por tu dro go we go oraz zmie nia ją cym roz po rzą dze -

nia Ra dy (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak rów nież uchy la ją ce roz po rzą -

dze nie Ra dy (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1),

– Umo wa Eu ro pej ska, do ty czą ca pra cy za łóg po jaz dów, wy ko nu ją cych mię -

dzy na ro do we prze wo zy dro go we (AETR), spo rzą dzo na w Ge ne wie dnia

1 lip ca 1970 r. (Dz. U. Z 1999 r. Nr 94, poz. 1086 i 1087),

– usta wa z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o trans por cie dro go wym (Dz. U. 2007 r.

Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

– usta wa z dnia 20 czerw ca 1997 r. – pra wo o ru chu dro go wym (Dz. U. 2005 r.

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),

– usta wa z dnia 15 li sto pa da 1984 r. – pra wo prze wo zo we (Dz. U. 2000 r. Nr 50,

poz. 601 z późn. zm.),

– usta wa z dnia 18 stycz nia 1951 r. o dniach wol nych od pra cy (Dz. U. 1951 r.

Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).
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