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Dzienny czas pracy kierowców 2014
Stosowanie się kierowców do wytycznych
normujących czas pracy kierowcy oraz
robienie
przerw
w
czasie
jazdy
służy
zapewnieniu
bezpieczeństwa
wszystkich
uczestników ruchu drogowego w Polsce.
Kierowca, który stosuje się do wytycznych
będzie w pełni sprawności psychofizycznej
odpowiedzialnej za spostrzegawczość oraz czas
reakcji na zdarzenia podczas jazdy. Maksymalny
czas prowadzenia ciężarówki, autobusu lub
innego pojazdu liczony pomiędzy odpoczynkami
od prowadzenia pojazdów nie może przekraczać
9 godzin. W ciągu tygodnia (poniedziałek 00.00
– niedziela 23.59) dopuszczalny jest dwukrotnie
dzienny czas kierowania pojazdem wynoszący
10 godzin. Niezależnie od rodzaju pojazdu,
kierowca zobowiązany jest do przymusowej
przerwy po 4,5 godzinach ciągłej jazdy. Odpoczynek trwa 45 minut i może być rozłożony na dwie
przerwy: 15 i 30 minut. W ciągu całego tygodnia limit czasu pracy kierowcy wynosi 56 godzin, przy
czym limit w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni spada do 90 godzin. Warto wiedzieć, że
kontrole ITD bardzo wyrywkowo sprawdzają tachografy rejestrujące czas pracy zawodowego
kierowcy ciężarówki (tira), autobusu lub każdego innego rodzaju pojazdu, który podlega regułom
zapisanym w ustawie.

Dobowy odpoczynek kierowcy
W ciągu 24 godzin od momentu rozpoczęcia prowadzenia pojazdu, kierowcom przysługuje dobowy
odpoczynek, a więc czas, który może być wykorzystany w dowolny sposób. Jego długość uzależniona
jest od ilości kierowców prowadzących dany środek transportu. W pierwszym przypadku, gdy pojazd
prowadzi jeden kierowca regularny czas odpoczynku wynosi minimum 11 nieprzerwanych godzin
bądź może zostać podzielony na dwa okresy: 3 godziny i 9 godzin. Natomiast skrócony dobowy
czas odpoczynku wynosi minimum 9 godzin, ale może wystąpić maksymalnie tylko 3 razy pomiędzy
dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. W drugim przypadku, gdy pojazd jest prowadzony przez
więcej niż jednego kierowcę, mamy następujące przepisy dotyczące czasu pracy kierowców: przerwa
na odpoczynek trwająca 9 godzin musi być odebrana w ciągu 30 godzin od czasu rozpoczęcia
prowadzenia pojazdu. Przywilej ten może wystąpić tylko w sytuacji, gdy w pojeździe przebywa, co
najmniej dwóch kierowców gotowych do jazdy. Poza pierwszą godziną obecność drugiego kierowcy
uprawnionego do prowadzenia pojazdu jest obowiązkowa. Szczegółowe zasady określające dobowy
odpoczynek normuje ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004. Przepisy normujące
czas pracy kierowcy w 2012 roku ulegają aktualizacji, warto więc na bieżąco śledzić co się zmienia w
tym zakresie.

Tygodniowy odpoczynek kierowców
Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu 24-godzinnych
okresów, liczonych od ostatniego tygodniowego odpoczynku. W okresie dwóch następujących po
sobie tygodniowych okresach odpoczynku kierowcy przysługują dwa regularne odpoczynki trwające
po 45 nieprzerwanych godzin lub jeden regularny (minimum 45 godzin) oraz jeden skrócony trwający
24 godziny. Przy czym należy pamiętać, że kierowcy skrócony tygodniowy czas odpoczynku
przysługuje 9-godzinna rekompensata, która musi zostać oddana najpóźniej przy trzecim tygodniowy
odpoczynku występującym po odpoczynku skróconym.
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