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CZAS PRACY KIEROWCY 

TERMIN: 
8 grudzień 2016 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
RZESZÓW WOJEWÓDZKI 
DOM KULTURY 
Ul. Stefana Okrzei 7 
 

CENA: 410 PLN 
PROMOCJA!!! 
310 PLN + 23%VAT 
DO 01.12.2016 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 

 

INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 ; 81 
e-mail: 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY  –  Ekspert w zakresie prawa pracy w szczególności czasu pracy 
kierowcy, prawa przewozowego i przepisów związanych prawem 
transportowym, inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, doradca 
do spraw przewozów towarów niebezpiecznych, instruktor służb 
kontrolnych, wieloletni pracownik służb kontrolnych. 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Przepisy krajowe i umowy międzynarodowe regulujące normy 
czasu pracy kierowców: 

a) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o czasie pracy kierowców, 
b) Kodeks Pracy, 
c) Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 15 marca 2006, 
d) Umowa Europejska AETR, 
e) Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 11 marca 2002. 
 

2.  Rozporządzenie (WE) nr 561/2006: 
a) zakres stosowania i wyłączenia, 
b) definicje, 
c) normy prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynku: 

 czas nieprzerwanego prowadzenia pojazdu i czas 
przerwy, 

 dzienny czas prowadzenia pojazdu, 
 tygodniowy i dutygodniowy czas prowadzenia pojazdu, 
 odpoczynek dobowy w załodze jednoosobowej; 

d) regularny odpoczynek dobowy, 
e) skrócony odpoczynek dobowy: 

 odpoczynek dobowy w załodze kilkuosobowej, 
 odpoczynek tygodniowy, 
 inna praca i okres gotowości kierowcy. 

 
3. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 o zmianie ustawy o transporcie 

drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców  - zakres 
przedmiotowy i podmiotowy: 
a) przepisy regulujące czas pracy kierowców będących 

jednocześnie przedsiębiorcami, 
b) przepisy regulujące czas pracy kierowców nie będących 

pracownikami przedsiębiorcy lecz wykonujący osobiście 
przewozy drogowe na jego rzecz, 

c) czynności wliczane do czasu pracy kierowców, 
d) wymiar tygodniowego czasy pracy: 

- przeciętny tygodniowy czas pracy w okresie 
rozliczeniowym, 
- maksymalny tygodniowy czas pracy,  
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e) wymiar czasu pracy dla kilku podmiotów wykonujących 
przewozy drogowe, 

f) obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców nie 
zatrudnionych. 

 
4. Formy informowania kierowców zatrudnionych i nie 

zatrudnionych o normach czasu pracy. 
 

5. Pojęcie czasu pracy kierowcy. 
 

6. Różnice pomiędzy normami czasu pracy kierowcy a normami 
czasu prowadzenia pojazdu. 
 

7. Różnice w stosowaniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004  
o czasie pracy kierowców a przepisów zawartych  
w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 15 marca 2006: 
        - wyłączenia, 

- przykłady. 
 

8. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy: 
a) formy prowadzenia ewidencji, 
b) potwierdzanie nieobecności w pracy: 

- przykłady ewidencji. 
 

9. Świadectwo działalności – forma i podstawa prawna 
wystawiania: 

- sposób wypełniania, 
- połączenie świadectwa działalności z zapisami z tachografu. 
 

10. Norma czasu pracy a wymiar czasu pracy: 
a) harmonogram czasu pracy – obowiązki tworzenia, 
b) odpoczynek dobowy, 
c) odpoczynek tygodniowy, 
d) doba pracownicza, 
e) tydzień pracy kierowcy, 
f) pięciodniowy tydzień pracy, 
g) dni wolne od pracy. 

 
11. Nadgodziny: 

a) pojęcie nadgodzin, 
b) praca w godzinach nadliczbowych, 
c) rekompensata za nadgodziny: 

- czas wolny, 
- dodatkowe wynagrodzenie. 

d) limity pracy w godzinach nadliczbowych: 
- dobowy limit, 
- roczny limit, 
- średniotygodniowy. 

12. Pora nocna: 
a) sposób określania, 
b) wymiar czasu pracy w porze nocnej, 
c) dodatek za pracę w porze nocnej. 
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13. Systemy czasu pracy kierowców: 
a) podstawowy, 
b) równoważny, 
c) przerywany, 
d) zadaniowy, 
e) mieszany, 

 
14. Obowiązki pracodawcy i podmiotu wykonującego przewozy 

drogowe. 
 

15. Omówienie zasad odpowiedzialności za powstałe naruszenia: 
a) odpowiedzialność kierowcy: 

- omówienie załącznika I do Ustawy o Transporcie 
Drogowym, 
- sposób nakładania kar w przypadku kontroli drogowej,  
- sposób nakładania kar w przypadku kontroli  

w przedsiębiorstwie, 
- odmowa przyjęcia mandatu; 

b) odpowiedzialność zarządzającego przedsiębiorstwem, 
zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie lub każdej 
innej osoby wykonującej czynności związane z przewozem 
drogowym: 

- omówienie załącznika II do Ustawy o Transporcie 
Drogowym, 

- sposób nakładania kar w przypadku kontroli drogowej,  
- sposób nakładania kar w przypadku kontroli  

w przedsiębiorstwie, 
- odmowa przyjęcia mandatu; 

c) odpowiedzialność przedsiębiorcy wykonującego przewóz 
drogowy: 

 - omówienie załącznika III do Ustawy o Transporcie 
Drogowym, 

- sposób nakładania kar w przypadku kontroli drogowej,  
- sposób nakładania kar w przypadku kontroli  

w przedsiębiorstwie, 
- wykonalność decyzji administracyjnej. 

 
16 . Podsumowanie, pytania, dyskusja. 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


