
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy;

2) obowiàzki pracodawców w zakresie wykonywania
przewozów drogowych;

3) zasady stosowania norm dotyczàcych okresów
prowadzenia pojazdów, obowiàzkowych przerw
w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpo-
czynku, okreÊlonych rozporzàdzeniem Rady
(EWG) nr 3820/85/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r.
w sprawie harmonizacji niektórych przepisów so-
cjalnych odnoszàcych si´ do transportu drogowe-
go2) oraz Umowà europejskà dotyczàcà pracy za-
∏óg wykonujàcych mi´dzynarodowe przewozy
drogowe (AETR), sporzàdzonà w Genewie dnia
1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086
i 1087), zwanà dalej „Umowà AETR”. 

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) transport drogowy — transport drogowy w rozu-
mieniu ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o trans-
porcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371,
z póên. zm.3));

2) przewóz drogowy — przewóz drogowy w rozumie-
niu rozporzàdzenia nr 3820/85/EWG;

3) przewóz regularny — przewóz regularny w rozu-
mieniu ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o trans-
porcie drogowym;

4)  stanowisko pracy kierowcy:

a) siedzib´ pracodawcy, na rzecz którego kierowca
wykonuje swoje obowiàzki, oraz inne miejsce

prowadzenia dzia∏alnoÊci przez pracodawc´,
w szczególnoÊci filie, przedstawicielstwa i od-
dzia∏y,

b) pojazd, który kierowca prowadzi,

c)  ka˝de inne miejsce, w którym kierowca wyko-
nuje czynnoÊci zwiàzane z wykonywanymi
przewozami drogowymi;

5) tydzieƒ — okres pomi´dzy godzinà 0000 w ponie-
dzia∏ek i godzinà 2400 w niedziel´.

Art. 3. Przepisy ustawy nie naruszajà postanowieƒ
zawartych w rozporzàdzeniu nr 3820/85/EWG i Umo-
wie AETR.

Art. 4. W zakresie nieuregulowanym ustawà stosu-
je si´ przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên.
zm.4)).

Rozdzia∏ 2

Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy

Art. 5. Przepisy niniejszego rozdzia∏u majà zasto-
sowanie do kierowców zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy, je˝eli przepisy innych ustaw nie sta-
nowià inaczej.

Art. 6. 1. Czasem pracy kierowcy jest czas od roz-
pocz´cia do zakoƒczenia pracy, która obejmuje
wszystkie czynnoÊci zwiàzane z wykonywaniem prze-
wozu drogowego, w szczególnoÊci:

1) prowadzenie pojazdu;

2) za∏adowywanie i roz∏adowywanie oraz nadzór nad
za∏adunkiem i wy∏adunkiem;

3) nadzór oraz pomoc osobom wsiadajàcym i wysia-
dajàcym;

4) czynnoÊci spedycyjne;

5) obs∏ug´ codziennà pojazdów i przyczep;
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USTAWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o czasie pracy kierowców1)

———————
1) Niniejsza ustawa wdra˝a dyrektywy 2002/15/WE Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r.
w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujàcych
czynnoÊci w trasie w zakresie transportu drogowego
(Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002).

2) (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985)
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europej-
skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienni-
ku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671
oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200,
poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081.



6) inne prace podejmowane w celu wykonania zada-
nia s∏u˝bowego lub zapewnienia bezpieczeƒstwa
osób, pojazdu i rzeczy;

7) niezb´dne formalnoÊci administracyjne;

8) utrzymanie pojazdu w czystoÊci.

2. Czasem pracy kierowcy jest równie˝ czas poza
przyj´tym rozk∏adem czasu pracy, w którym kierowca
pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowoÊci
do wykonywania pracy, w szczególnoÊci podczas
oczekiwania na za∏adunek lub roz∏adunek, których
przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy
przed wyjazdem albo przed rozpocz´ciem danego
okresu.

3. Do czasu pracy kierowcy wlicza si´ przerw´
w pracy trwajàcà 15 minut, którà pracodawca jest
obowiàzany wprowadziç, je˝eli dobowy wymiar czasu
pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

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

1) czasu dy˝uru, je˝eli podczas dy˝uru kierowca nie
wykonywa∏ pracy;

2) nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowa-
dzenia pojazdu;

3) dobowego nieprzerwanego odpoczynku;

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

Art. 8. Dla celów rozliczania czasu pracy i ustalania
uprawnienia do wynagradzania za prac´ w godzinach
nadliczbowych, przez dob´ nale˝y rozumieç 24 kolejne
godziny, poczynajàc od godziny, w której kierowca
rozpoczyna prac´ zgodnie z obowiàzujàcym go rozk∏a-
dem czasu pracy.

Art. 9. 1. Czasem dy˝uru jest czas, w którym kie-
rowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy
w gotowoÊci do wykonywania pracy wynikajàcej
z umowy o prac´ w zak∏adzie pracy lub w innym miej-
scu wyznaczonym przez pracodawc´.

2. Do czasu dy˝uru zalicza si´ przerwy przeznaczo-
ne na odpoczynek, o których mowa w art. 13 i 28. 

3. W przypadku gdy pojazd jest prowadzony przez
dwóch lub wi´cej kierowców, czas nieprzeznaczony na
kierowanie pojazdem jest czasem dy˝uru.

4. Czas dy˝uru nie mo˝e byç wliczany do przys∏u-
gujàcego kierowcy dobowego nieprzerwanego odpo-
czynku. Wykorzystywanie dobowego odpoczynku
w pojeêdzie w sposób okreÊlony w art. 14 ust. 1 nie
mo˝e byç traktowane jako czas dy˝uru. 

5. Za czas dy˝uru, o którym mowa w ust. 1, z wy-
jàtkiem dy˝uru pe∏nionego w domu, kierowcy przys∏u-
guje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadajà-
cym d∏ugoÊci dy˝uru, a w razie braku mo˝liwoÊci
udzielenia czasu wolnego — wynagrodzenie wynikajà-
ce z jego osobistego zaszeregowania, okreÊlonego

stawkà godzinowà lub miesi´cznà, a je˝eli taki sk∏ad-
nik wynagrodzenia nie zosta∏ wyodr´bniony przy
okreÊlaniu warunków wynagradzania — 60 % wyna-
grodzenia.

6. Za czas dy˝uru, o którym mowa w ust. 2 i 3, kie-
rowcy przys∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci okre-
Êlonej w przepisach o wynagradzaniu obowiàzujàcych
u danego pracodawcy, nie ni˝sze jednak ni˝ w wyso-
koÊci po∏owy wynagrodzenia okreÊlonego w ust. 5.

Art. 10. 1. Okresy pozostawania do dyspozycji
oznaczajà okresy, inne ni˝ przerwy i czas odpoczynku,
podczas których kierowca nie jest obowiàzany pozo-
stawaç na stanowisku pracy kierowcy, b´dàc jedno-
czeÊnie w gotowoÊci do rozpocz´cia albo kontynu-
owania prowadzenia pojazdu albo wykonywania innej
pracy. Okresy pozostawania do dyspozycji obejmujà
w szczególnoÊci czas, w którym kierowca towarzyszy
pojazdowi transportowanemu promem lub pocià-
giem, czas oczekiwania na przejÊciach granicznych
oraz w zwiàzku z ograniczeniami w ruchu drogowym.

2. Okresy pozostawania do dyspozycji poza rozk∏a-
dem czasu pracy zalicza si´ do czasu dy˝uru. 

3. W przypadku gdy kierowca, do którego stosuje
si´ zadaniowy czas pracy, nie wypracowa∏ dobowego
wymiaru czasu pracy, okresy, o których mowa
w ust. 1, zalicza si´ do czasu pracy w wymiarze 8 go-
dzin, a w pozosta∏ym zakresie do czasu dy˝uru. 

Art. 11. 1. Czas pracy kierowcy nie mo˝e przekra-
czaç 8 godzin na dob´ i przeci´tnie 40 godzin w prze-
ci´tnie pi´ciodniowym tygodniu pracy, w przyj´tym
okresie rozliczeniowym nieprzekraczajàcym 4 miesi´-
cy, z zastrze˝eniem art. 15 ust. 1 i 3—5.

2. Rozk∏ady czasu pracy kierowcy sà ustalane na
okresy nie krótsze ni˝ 2 tygodnie, z zastrze˝eniem
art. 19.

Art. 12. 1. Tygodniowy czas pracy kierowcy, ∏àcz-
nie z godzinami nadliczbowymi, nie mo˝e przekraczaç
przeci´tnie 48 godzin w przyj´tym okresie rozliczenio-
wym nieprzekraczajàcym 4 miesi´cy.

2. Tygodniowy czas pracy, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e byç przed∏u˝ony do 60 godzin, je˝eli
Êredni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 go-
dzin w przyj´tym okresie rozliczeniowym nieprzekra-
czajàcym 4 miesi´cy.

3. Wymiar czasu pracy okreÊlony w ust. 1 i 2 obo-
wiàzuje tak˝e kierowc´ zatrudnionego u wi´cej ni˝ jed-
nego pracodawcy. 

Art. 13. 1. Po szeÊciu kolejnych godzinach pracy
kierowcy przys∏uguje przerwa przeznaczona na odpo-
czynek w wymiarze nie krótszym ni˝ 30 minut, w przy-
padku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin,
oraz w wymiarze nie krótszym ni˝ 45 minut, w przy-
padku gdy liczba godzin pracy wynosi wi´cej ni˝ 9 go-
dzin. Przerwa mo˝e byç dzielona na okresy krótsze
trwajàce co najmniej 15 minut ka˝dy, wykorzystywane
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w trakcie szeÊciogodzinnego czasu pracy lub bezpo-
Êrednio po tym okresie.

2. Przerwy okreÊlone w ust. 1 oraz art. 28 ulegajà
skróceniu o przerw´, o której mowa w art. 6 ust. 3.

Art. 14. 1. W ka˝dej dobie kierowcy przys∏uguje
prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego od-
poczynku. Dobowy odpoczynek mo˝e byç wykorzysta-
ny w pojeêdzie, je˝eli pojazd znajduje si´ na postoju
i jest wyposa˝ony w miejsce do spania.

2. W ka˝dym tygodniu kierowcy przys∏uguje pra-
wo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpo-
czynku. Tygodniowy nieprzerwany odpoczynek obej-
muje odpoczynek dobowy, o którym mowa w ust. 1,
przypadajàcy w dniu, w którym kierowca rozpoczà∏
odpoczynek tygodniowy.

Art. 15. 1. Do kierowców zatrudnionych w trans-
porcie drogowym mogà byç stosowane rozk∏ady cza-
su pracy, w których jest dopuszczalne przed∏u˝enie
wymiaru czasu pracy do 10 godzin na dob´, a do po-
zosta∏ych kierowców do 12 godzin na dob´ — w ra-
mach systemu równowa˝nego czasu pracy. 

2. W systemie równowa˝nego czasu pracy wymiar
czasu pracy przed∏u˝ony w poszczególnych dniach
jest równowa˝ony skróconym czasem pracy w innych
dniach lub dniami wolnymi od pracy.

3. Okres rozliczeniowy nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝
1 miesiàc, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
okres rozliczeniowy mo˝e byç przed∏u˝ony, nie wi´cej
jednak ni˝ do 3 miesi´cy.

5. Przy pracach uzale˝nionych od pory roku lub
warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy mo˝e
byç przed∏u˝ony, nie wi´cej jednak ni˝ do 4 miesi´cy.

Art. 16. 1. Do kierowców zatrudnionych w trans-
porcie drogowym mo˝e byç stosowany, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, system przerywanego
czasu pracy wed∏ug z góry ustalonego rozk∏adu, prze-
widujàcego nie wi´cej ni˝ jednà przerw´ w pracy
w ciàgu doby, trwajàcà nie d∏u˝ej ni˝ 5 godzin. W przy-
padku gdy kierowca wykonuje przewozy regularne,
przerwa mo˝e trwaç nie d∏u˝ej ni˝ 6 godzin, je˝eli do-
bowy wymiar czasu pracy nie przekracza 7 godzin.

2. Za czas przerwy, o której mowa w ust. 1, kierow-
cy przys∏uguje prawo do wynagrodzenia w wysokoÊci
po∏owy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 9
ust. 5; podczas przerwy kierowca mo˝e swobodnie
dysponowaç swoim czasem.

3. Przy ustalaniu rozk∏adu czasu pracy w systemie
przerywanego czasu pracy stosuje si´ przepisy doty-
czàce przerw przeznaczonych na odpoczynek, chyba
˝e przerwa przewidziana w ustalonym rozk∏adzie cza-
su pracy nast´puje nie póêniej ni˝ po up∏ywie okresu,
po którym kierowcy przys∏uguje przerwa przeznaczo-
na na odpoczynek.

4. System przerywanego czasu pracy mo˝e byç
stosowany równie˝ w przypadku wykonywania nieza-
robkowego przewozu drogowego — przewozu na po-
trzeby w∏asne w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o transporcie drogowym.

Art. 17. Do kierowców zatrudnionych w transpor-
cie drogowym mo˝e byç stosowany, w przypadkach
uzasadnionych rodzajem wykonywanych przewozów
lub ich szczególnà organizacjà, zadaniowy czas pracy,
w którym zadania przewozowe ustala pracodawca
w takim wymiarze, aby mog∏y byç wykonane w ra-
mach czasu pracy okreÊlonego w art. 11 oraz
z uwzgl´dnieniem przepisów dotyczàcych przerw
przeznaczonych na odpoczynek i okresów odpoczyn-
ku. Rozk∏ad czasu pracy w okresie wykonywania dane-
go zadania przewozowego ustala kierowca. 

Art. 18. 1. Systemy i rozk∏ady czasu pracy oraz
przyj´te okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala si´
w uk∏adzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy
albo w obwieszczeniu, je˝eli pracodawca nie jest obj´-
ty uk∏adem zbiorowym pracy lub nie jest obowiàzany
do ustalenia regulaminu pracy.

2. Pracodawca, u którego nie dzia∏a zak∏adowa or-
ganizacja zwiàzkowa, a tak˝e pracodawca, u którego
zak∏adowa organizacja zwiàzkowa nie wyra˝a zgody
na ustalenie lub zmian´ systemów i rozk∏adów czasu
pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy, mo-
˝e stosowaç okresy rozliczeniowe okreÊlone w art. 15
ust. 3—5 — po uprzednim zawiadomieniu w∏aÊciwego
inspektora pracy.

3. System przerywanego czasu pracy, o którym
mowa w art. 16, wprowadza si´ w uk∏adzie zbiorowym
pracy lub w regulaminie pracy, a u pracodawcy, u któ-
rego nie dzia∏a zak∏adowa organizacja zwiàzkowa —
w umowie o prac´.

Art. 19. W uzasadnionych przypadkach w ramach
systemu równowa˝nego czasu pracy, o którym mowa
w art. 15, dopuszcza si´ stosowanie przerywanego
czasu pracy okreÊlonego w art. 16, wed∏ug z góry
ustalonego rozk∏adu czasu pracy oraz z uwzgl´dnie-
niem przepisów o obowiàzkowym dobowym odpo-
czynku; rozk∏ad czasu pracy powinien obejmowaç
okres co najmniej miesiàca. 

Art. 20. 1. Praca wykonywana ponad obowiàzujà-
ce pracownika normy czasu pracy, a tak˝e praca wyko-
nywana ponad dobowy przed∏u˝ony wymiar czasu
pracy, wynikajàcy z obowiàzujàcego kierowc´ syste-
mu i rozk∏adu czasu pracy, stanowi prac´ w godzinach
nadliczbowych. 

2. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopusz-
czalna w razie: 

1) sytuacji i zdarzeƒ wymagajàcych od kierowcy pod-
j´cia dzia∏aƒ dla ochrony ˝ycia lub zdrowia ludz-
kiego oraz mienia albo usuni´cia awarii;

2) szczególnych potrzeb pracodawcy.
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3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych
przez kierowc´ w zwiàzku z okolicznoÊciami okreÊlo-
nymi w ust. 2 pkt 2 nie mo˝e przekroczyç 260 godzin
w roku kalendarzowym.

4. W uk∏adzie zbiorowym pracy lub w regulaminie
pracy albo w umowie o prac´, je˝eli pracodawca nie
jest obj´ty uk∏adem zbiorowym pracy lub nie jest
obowiàzany do ustalenia regulaminu pracy, mo˝na
ustaliç innà liczb´ godzin nadliczbowych w roku ka-
lendarzowym ni˝ okreÊlona w ust. 3, z zastrze˝eniem
art. 12.

Art. 21. W przypadku gdy praca jest wykonywana
w porze nocnej przez co najmniej 4 godziny, czas pra-
cy kierowcy nie mo˝e przekraczaç 10 godzin w danej
dobie.

Art. 22. Przepisy art. 12 ust. 2 i 3, art. 13, art. 21
oraz art. 24 pkt 2 nie majà zastosowania do kierowców
prowadzàcych pojazdy wymienione w art. 29 ustawy
oraz w art. 4 rozporzàdzenia nr 3820/85/EWG.

Art. 23. W zakresie norm okreÊlajàcych czas pracy,
obowiàzkowe przerwy przeznaczone na odpoczynek
w czasie dnia pracy oraz odpoczynek dobowy i tygo-
dniowy, uk∏ady zbiorowe pracy mogà przewidywaç
wy˝sze normy minimalne oraz ni˝sze normy maksy-
malne, ni˝ przewiduje to ustawa.

Rozdzia∏ 3

Obowiàzki pracodawcy

Art. 24. Pracodawca jest obowiàzany:

1) poinformowaç kierowców o obowiàzujàcych ich
przepisach z zakresu czasu pracy, w sposób przy-
j´ty u danego pracodawcy oraz

2) uzyskaç od kierowcy oÊwiadczenie na piÊmie o wy-
miarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w za-
trudnieniu u innego pracodawcy.

Art. 25. 1. Ewidencj´ czasu pracy, o której mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 2981 usta-
wy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, praco-
dawca prowadzi dla kierowców, niezale˝nie od stoso-
wanego systemu czasu pracy i sposobu wynagradza-
nia za godziny nadliczbowe i za prac´ w porze nocnej,
w rozliczeniu dobowym, tygodniowym i przyj´tym
okresie rozliczeniowym.

2. Ewidencj´ czasu pracy, o której mowa w ust. 1,
pracodawca udost´pnia kierowcy na jego wniosek.

Art. 26. Warunki wynagradzania kierowców nie
mogà przewidywaç sk∏adników wynagrodzenia, któ-
rych wysokoÊç jest uzale˝niona od liczby przejecha-
nych kilometrów lub iloÊci przewiezionego ∏adunku,
je˝eli ich stosowanie wp∏yn´∏oby na pogorszenie bez-
pieczeƒstwa jazdy.

Rozdzia∏ 4

Zasady stosowania norm dotyczàcych okresów pro-
wadzenia pojazdów, obowiàzkowych przerw w pro-
wadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku
okreÊlonych rozporzàdzeniem nr 3820/85/EWG oraz

Umowà AETR

Art. 27. 1. Okresy przerw w prowadzeniu pojazdu,
o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 rozporzàdzenia
nr 8320/85/EWG i w art. 7 ust. 1 i 2 Umowy AETR, za-
licza si´ do czasu dy˝uru, o którym mowa w art. 9.

2. Okresy odpoczynku, o których mowa w art. 8
ust. 1, 2 i 7 rozporzàdzenia nr 8320/85/EWG i w art. 8
ust. 1, 2 i 7 Umowy AETR, nie mogà byç traktowane
jak czas dy˝uru, o którym mowa w art. 9.

3. Okresy przerw w prowadzeniu pojazdu, o któ-
rych mowa w art. 7 ust. 1 i 2 rozporzàdzenia
nr 8320/85/EWG i w art. 7 ust. 1 i 2 Umowy AETR,
w cz´Êci obejmujàcej 15 minut, wlicza si´ do czasu
pracy kierowcy na warunkach okreÊlonych w art. 6
ust. 3.

4. Do kierowców, którzy wykorzystali przerwy
w prowadzeniu pojazdu przeznaczone na odpoczynek,
zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 rozporzàdzenia
nr 8320/85/EWG i art. 7 ust. 1 i 2 Umowy AETR, nie
stosuje si´ przerwy, o której mowa w art. 13 ust. 1.

5. Do kierowców, którzy wykorzystali okres odpo-
czynku, o którym mowa w art. 8 ust. 1—3 rozporzàdze-
nia nr 8320/85/EWG i w art. 8 ust. 1—3 Umowy AETR,
nie stosuje si´ odpoczynku, o którym mowa w art. 14.

Art. 28. Stosownie do art. 7 ust. 3 rozporzàdzenia
nr 3820/85/EWG, w przewozach regularnych mo˝e byç
stosowana przerwa trwajàca nie krócej ni˝ 30 minut
po okresie prowadzenia pojazdu nieprzekraczajàcym
4 godzin, je˝eli przerwa trwajàca powy˝ej 30 minut
zak∏óca∏aby miejski ruch uliczny, a kierowca nie ma
mo˝liwoÊci wykorzystania pozosta∏ych 15 minut
w ciàgu czterech i pó∏ godziny prowadzenia pojazdu
przed przerwà 30-minutowà.

Art. 29. Stosownie do art. 13 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 3820/85/EWG i art. 3 ust. 2 rozporzàdzenia
nr 3821/85/EWG5) wy∏àcza si´ ze stosowania wymie-
nionych rozporzàdzeƒ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej kategorie pojazdów, o których mowa w art. 13
ust. 1 lit. b—k rozporzàdzenia nr 3820/85/EWG.

Art. 30. 1. Stosownie do art. 13 ust. 2 rozporzàdze-
nia nr 3820/85/EWG, minister w∏aÊciwy do spraw
transportu mo˝e udzieliç:

1) po upowa˝nieniu przez Komisj´ Europejskà, zwol-
nienia od stosowania postanowieƒ rozporzàdze-
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5) Rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 382/85 z dnia 20 grudnia

1985 r. w sprawie urzàdzeƒ rejestrujàcych stosowanych
w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985).



nia w przypadku operacji transportowych wykony-
wanych w wyjàtkowych okolicznoÊciach;

2) w nag∏ych przypadkach czasowego zwolnienia od
stosowania postanowieƒ rozporzàdzenia na okres
nieprzekraczajàcy 30 dni; o udzielonym zwolnieniu
minister w∏aÊciwy do spraw transportu niezw∏ocz-
nie powiadamia Komisj´ Europejskà.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu informu-
je o udzielonym zwolnieniu w drodze obwieszczenia,
og∏aszanego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospoli-
tej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 31. 1. Kierowca, który w okreÊlonych dniach
nie prowadzi∏ pojazdu albo prowadzi∏ pojazd, do któ-
rego nie majà zastosowania przepisy rozporzàdzenia
nr 3820/85/EWG, na ˝àdanie osoby uprawnionej do
przeprowadzenia kontroli przedstawia zaÊwiadczenie,
które powinno zawieraç w szczególnoÊci nast´pujàce
dane: imi´ i nazwisko kierowcy, okres, którego doty-
czy, wskazanie przyczyny nieposiadania wykresówek,
o których mowa w art. 15 ust. 7 rozporzàdzenia
nr 3821/85/EWG, miejsce i data wystawienia, podpis
pracodawcy.

2. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, praco-
dawca wystawia i wr´cza kierowcy przed rozpocz´-

ciem przez kierowc´ przewozu drogowego. W przy-
padku gdy kierowca w okreÊlonych dniach nie prowa-
dzi∏ pojazdu w trakcie wykonywania danego zadania
przewozowego, pracodawca niezw∏ocznie wystawia
i przekazuje zaÊwiadczenie na ˝àdanie osoby upraw-
nionej do przeprowadzenia kontroli.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
przedsi´biorcy osobiÊcie wykonujàcego przewozy
drogowe, z tym ˝e przedsi´biorca przedk∏ada stosow-
ne oÊwiadczenie.

Rozdzia∏ 5

Przepisy koƒcowe

Art. 32. Traci moc ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 123, poz. 1354,
z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 oraz z 2003 r. Nr 149,
poz. 1452).

Art. 33. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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