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Odpowiadając na wystąpienie w sprawie praktycznycli trudności z zagwarantowaniem należytego wymiaru 
przerw na odpoczynek kierowcom transportu miejskiego wykonującym przewozy regularne, których trasa nie 
przekracza 50 km przedstawiam następującą informację. 

Zgodnie z art. 3 lit. rozporządzenia (WE) nr 561/2006^ oraz z art. 2 ust. 2 lit. c Umowy europejskiej AETR^ 
przepisy tych aktów prawnych nie mają zastosowania do przewozów drogowych wykonywanych pojazdami 
używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km. 
Wymienione wyłączenie powoduje, że w pojazdach używanych do tych przewozów nie ma obowiązku 
instalowania i użytkowania tachografu, stosownie do art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 165/2014'. Taki 
stan prawny oznacza, że aktywność kierowcy nie może być rejestrowana na podstawie wykresówek i danych 
z karty do tachografu ale na podstawie innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj 
wykonywanej czynności. Specyfika pracy kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie 
przekracza 50 km, w tym komunikacji miejskiej, powoduje, że kontrolę czasu pracy kierowców, a więc także 
wymiar przerw, można przeprowadzić tylko w siedzibie przedsiębiorstwa. Kontrola w ruchu drogowym lub na 
przystanku końcowym, o co wnoszą niektóre związki zawodowe pracowników komunikacji miejskiej, jest 
trudna lub niemożliwa do przeprowadzenia. 

11 lutego br. odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury spotkanie z przedstawicielami Branży Transportu 
Drogowego i Municypalnego FZZ, Federacji Związków Zawodowych Pracowników Transportu 
Publicznego i Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej Solidarność, na którym to spotkaniu omówiono 
propozycje zmian ustawy o czasie pracy kierowców, złożone przez te organizacje. Omawiano m.in. 
sprawę zastosowania tachografów w pojazdach używanych do wykonywania przewozów regularnych, 
których trasa nie przekracza 50 km. Zdania w tej sprawie są podzielone. Być może zasadne byłoby 
przygotowanie dla tej grupy zawodowej kierowców i motorniczych tramwajów rozwiązań przepisów 
określających sposób rejestrowania ich czynności w ciągu dnia pracy, niezależnych od rozkładów czasu 
pracy, a jednocześnie trudnych do sfałszowania. Związki zawodowe i Ministerstwo Infrastruktury wyraziły 
wolę współpracy w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań. 

' Rozporządzenie(WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych 
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 
2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U. UE L 102 z 11.04.2006 , s. 1, z późn. zm.). 
^ Umowa Europejska dotycząca pracy zatóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) sporządzona w 
Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 409). 
' Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 165/2014 dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w 
transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w 
transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji 
niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U UE L 60 z 28.02.2014, s.1) 
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Ministerstwo Infrastruktury pozytywnie odniosło się do złożonych przez związki zawodowe propozycji zmian 
przepisów regulujących czas pracy kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie 
przekracza 50 km, oraz sposobu odbierania należnych odpoczynków. Stosowny projekt ustawy zawierający 
propozycje tych regulacji będzie przedstawiony członkom Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego 
podczas planowanego na początku marca br. spotkania Zespołu, i jeżeli uzyska akceptację, zostanie 
wszczęta procedura legislacyjna. 
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