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ODPOCZYNEK W PRACY KIEROWCY ZAWODOWEGO 

 

W artykule przedstawiono badania dotyczące kierowców zawodowych odnoszące się do sposobu pracy, systemów bezpie-

czeństwa, czasu prowadzenia i czasu odpoczynku kierowcy. Badania ankietowe przeprowadzono na grupie kierowców samo-

chodów ciężarowych będących w innym wieku, mających zróżnicowany staż pracy w zawodzie kierowcy oraz wykonujących 

przewozy krajowe i międzynarodowe. Badania zostały przeprowadzone wśród kierowców aktywnych zawodowo, dotyczyły one 

głównie respektowania norm czasu pracy kierowcy i wykorzystania przerw w pracy w codziennej praktyce. Uzyskane wyniki 

obrazują w jakim stopniu nieprzestrzegane są przepisy odnoszące się do norm czasu pracy kierowców. 

 

WSTĘP 

Odpoczynek w pracy kierowcy to jeden z ważniejszych elemen-
tów obok prowadzenia w czasie pracy kierowcy. Od wypoczęcia kie-
rowcy w dużej mierze zależy bezpieczeństwo wykonywania przewo-
zów drogowych. Jednak przewoźnicy dążą do tego aby środki trans-
portowe były jak najefektywniej wykorzystane, i maksymalnie chcą 
skracać przerwy w celu zwiększenia pracy przewozowej. Często pod 
naciskiem pracodawcy kierowcy starają się ograniczyć czas czynno-
ści przeładunkowych, niekiedy odbywa się to kosztem skrócenia 
czasu odpoczynku czy przerwy.  

1. WYMAGANIA DLA KIEROWCÓW W TRANSPORCIE 

Kierowca samochodu osobowego poruszając się po drogach 
musi respektować tylko przepisy ruchu drogowego, natomiast kie-
rowca samochodu ciężarowego czy autobusu musi przestrzegać 
także przepisy regulujące okresy aktywności kierowcy czyli tzw. czas 
pracy kierowcy. Obowiązujące wytyczne dotyczące czasu prowadze-
nia pojazdu ściśle określają ile kierowca może prowadzić pojazd w 
ciągu każdej doby [1]. Aby prawidłowo analizować i planować aktyw-
ność kierowcy konieczne jest przestrzeganie przepisów nie tylko kra-
jowych ale i międzynarodowych. W transporcie drogowym najważ-
niejsze przepisy to: Na terenie Polski; Ustawa o transporcie drogo-
wym i Ustawa o czasie pracy kierowców oraz kodeks pracy W Unii 
Europejskiej; Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób 
wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego i 
Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 
z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów 
socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz między-
narodowe umowy, konwencje i porozumienia dotyczące transportu. 

2. ZAGROŻENIA W RUCHU DROGOWYM 

Od wypoczęcia człowieka zależy funkcjonowanie wszystkich na-
rządów, które zapewnia prawidłowe reagowanie na bodźce, co w 
przypadku kierowców zawodowych jest szczególnie istotne gdyż 
przekłada się na zdolność do bezpiecznego i skutecznego kierowa-
nia samochodem. Aby zapewnić właściwy poziom sprawności psy-
chofizycznej obowiązują kierowców przepisy regulujące czasy pro-
wadzenia i odpoczynku kierowców. Na poziom sprawności psychofi-
zycznej kierowcy – czyli szybkość reagowania, spostrzegawczość i 
koordynację wzrokowo-ruchową – wpływa wiele czynników, nie tylko 

zmęczenie ale także, stan zdrowia, przyjmowanie niektórych leków i 
narkotyków oraz spożywanie alkoholu. Jednak w badaniach sku-
piono się na przestrzeganiu czasu pracy i odpoczynków przez kie-
rowców zawodowych. Dla kierowców, zwłaszcza prowadzących po-
jazd w nocy, zmęczenie stanowi poważny problem. Jest ono stanem 
obniżonej czujności umysłu, który doprowadza do osłabienia wydaj-
ności wielu wykonywanych zadań poznawczych i psychomotorycz-
nych, wpływając negatywnie na bezpieczeństwo kierowania pojaz-
dem [4]. Kierowcy zawodowi przewożący towary na długich trasach, 
często zmuszeni są do kierowania pojazdem w nocy. Jest to pora 
korzystna ze względu na znacznie mniejsze natężenie ruchu drogo-
wego, ale też bardzo niekorzystna ze względu na odczuwane przez 
kierującego pojazdem zmęczenie czy narastającą senność. Ciągły 
niedostatek snu, zaburzenia snu oraz sen w ciągu dnia zastępujący 
wypoczynek nocny, uznawane są za główne przyczyny zmęczenia 
kierowców i powodowanych przez nich wypadków drogowych [4]. 
Zmęczenie kierowców i w efekcie często zaśnięcia w trakcie prowa-
dzenia pojazdu to grupa istotnych czynników wpływających na po-
wstawanie wypadków drogowych. Badania wskazują, że zmęczenie 
kierowców występuje jako przyczyna 1–3% wypadków w transporcie 
drogowym, ale nawet do 20% wypadków drogowych na sieci dróg 
głównych i autostrad [2]. Według prowadzonych badań prawdopodo-
bieństwo udziału w wypadku osoby zmęczonej jest nawet ośmiokrot-
nie większe niż osoby wypoczętej. Wśród wypadków zmęczenie kie-
rowców jest przyczyną około 10 - 15% ciężkich zdarzeń drogowych. 
Zmęczenie prowadzi do zmniejszenia czujności i wydłużenia czasu 
reakcji. Może powodować również błędne odczytywanie sygnałów 
przekazywanych przez innych użytkowników dróg, a w konsekwencji 
niewłaściwe reakcje. Zmęczenie nie jest tylko powodowane tylko zbyt 
długim czasem spędzonym za kierownicą. Jego przyczyną może być 
też niewyspanie, wykonywanie czynności załadunkowych, stres, a 
nawet pora dnia, w której prowadzimy samochód, bo człowiek w nie-
których godzinach jest bardziej śpiący niż zwykle, co wiąże się z bio-
logicznym rytmem naszego organizmu. Najczęściej w wypadkach bę-
dących efektem zmęczenia, udział biorą kierowcy, którzy sypiają nie-
regularnie lub pracują na różne zmiany, ci, którzy jeżdżą w nocy, pro-
wadzą samochód na długich dystansach oraz kierowcy zawodowi [6]. 

3. WYNIKI BADAŃ 

Przeprowadzone badania ankietowe zostały na grupie kierow-
ców zawodowych o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym, bę-
dących w różnym wieku. Badania dotyczyły przede wszystkim naru-
szania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców zawodowych, 
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ich zrozumienia oraz popełnianych wykroczeń przez kierowców w co-
dziennej pracy. Każdy z badanych miał możliwość wyrażenia swojej 
subiektywnej opinii co mógł wyrazić anonimowo. 

 

 
Rys. 1. Staż w zawodzie kierowcy [3] 
 

Na rysunku przedstawionym powyżej można zaobserwować, że 
spośród kierowców biorących udział w badaniu tylko 20% osób po-
siada mniej niż rok doświadczenia. Prawie połowa ankietowanych to 
doświadczeni kierowcy, którzy legitymują się doświadczeniem więk-
szym niż 5 lat. 
 

 
Rys. 2. Charakterystyka zrozumienia obowiązujących przepisów do-
tyczących czasu pracy [3] 
 

Na rysunku zaobserwować można, iż ponad połowa badanych 
ma mnóstwo wątpliwości dotyczących przepisów z zakresu czasu 
pracy kierowcy. Kierowcy pomimo niemałego doświadczenia w 
zawodzie kierowcy mają problemy z właściwym stosowaniem 
przepisów w praktyce. Tylko 24 % kierowców uważa, że wie i rozumie 
jak stosować wszystkich przepisów związanych z czasem pracy 
kierowcy. Tylko 5 % badanych nie zna tych przepisów może to być 
spowodowane zbyt małym doświadczenie niektórych badanych. 
Nadmiernie dużo niejasności budzą dane przepisy głównie wśród 
młodych kierowców dlatego tak ważne jest doświadczenie, które z 
czasem niewątpliwie ułatwia zrozumienie przepisów normujących 
czas pracy kierowców zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 [5]. 
 

 
Rys. 3. Ingerencja w pracę tachografu przez kierowców [3] 
 

Na rysunku przedstawiono jaka część spośród ankietowanych w 
ciągu ostatnich 6 miesięcy ingerowało w pracę tachografu. Wyniki te 
w budzą zaniepokojenie ponieważ, aż 60% ankietowanych przyznało 
się do takiego postępowania. Tylko 40% nie przyznaje się do takiego 
zachowania. Kierowcy pomimo wiedzy z zakresu transportu drogo-
wego, iż czas pracy kierowcy jest ograniczony ingerują w pracę reje-
stratorów. Jako najczęstszy powód fałszowania zapisów podali chęć 
nadrobienia powstałych w drodze zdarzeń spowodowanymi m.in. wy-
padkami drogowymi, objazdami, ekstremalnymi warunkami pogodo-
wymi. Prawie wszyscy przyznali się do ingerencji w urządzenie reje-
strujące wtedy gdy zjeżdżają do domu z trasy. Ma to sprawić, że do-
jadą wcześniej do domu i nie będą wykonywali odpoczynku kilka ki-
lometrów od domu, kiedy mogą już zacząć weekend. 

 

 
Rys. 4. Przekroczenie czasu pracy przez kierowców [3] 

 
Następne pytanie podczas tego badania odzwierciedliło jak czę-

stym zjawiskiem jest przekraczanie przez kierowców czasu pracy. 
Jako najczęstszą przyczynę popełniania tego wykroczenia kierowcy 
podawali, że presje jaką wywiera na nich spedytor bądź pracodawca 
jest ogromna. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na przekrocze-
nie jednego elementów czasu pracy była konieczność załadunku/roz-
ładunku o wyznaczonej godzinie tzw. awizacja. Kierowcy również 
skarżyli się na wyznaczone terminy awizacji wbrew pozorom bardzo 
często są nieprzestrzegane Ankietowani skarżyli się również na błędy 
popełniane przez osoby planujące trasę. 
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Rys. 5. Rejestracja czynności podczas rozładunku/załadunku 

 
Kolejnym pytaniem zamkniętym było jak ankietowani zaznaczają 

w tachografie czynności przeładunkowe. Niemal wszyscy przyznali 
się, że często wykonują tą czynność na zaznaczonym odpoczynku. 
Tylko 5 % kierowców spośród ankietowanych powiedziało, że wyko-
nuje tą czynność w sposób prawidłowy czyli na tzw. „młotkach” czyli 
zaznaczają, że wykonują inna pracę. Pomimo świadomości, iż jest to 
nieprawidłowy sposób oznaczania kierowcy doszli do wniosku, że po-
zwala im to terminowo wykonywać przewozy drogowe. 

 

 
Rys. 6. Zmęczenie w pracy 

 
Kolejnym pytaniem zadanym do kierowców było jak często od-

czuwają zmęczenie podczas swojej pracy związanej z dostawą towa-
rów. Wbrew przypuszczeniom tylko 21% badanych kierowców od-
czuwa często zmęczenie podczas pracy. Natomiast jest duża grupa 
65% kierowców, którzy tylko czasami odczuwają zmęczenie. Naj-
mniejszą grupę stanowią kierowcy, którzy nigdy podczas swojej 
pracy nie odczuwają zmęczenia jest ich 14%. 

 

 
Rys. 7. Przyczyny przekraczania czasu pracy 

Przyczyny przekraczania dopuszczalnego czasu pracy są różne. 
Największy nacisk wywierają jednak zleceniodawcy, którzy chcą 
mieć towar dostarczony na czas niezależnie od tego czy kierowca 
może w danym momencie prowadzić pojazd czy nie oraz nie intere-
suje zleceniodawców to czy załadowca dotrzymał terminowości zała-
dunku. 

PODSUMOWANIE 

Najważniejszym celem stosowania przepisów dotyczących 
czasu pracy kierowców jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, 
aby kierowca na drodze był wypoczęty, i nie powodował zagrożenia 
na drodze. Czas pracy kierowcy jest jednym z najważniejszych czyn-
ników, który ma wpływ na wypoczęcie kierowcy i terminowość do-
staw. Jeżeli zleceniodawca dobrze zaplanował zarówno czas zała-
dunku jak i rozładunku wziął pod uwagę przepisy o czasie pracy kie-
rowcy nie powinno być problemów z dostarczeniem ładunku na czas. 
Problemy zaczynają się jeśli załadunek odbywa się z opóźnieniem. 
Częstym zjawiskiem w transporcie jest brak gotowego towaru na 
czas, z tego powodu kierowca już na samym starcie przewozu ma 
opóźnienie, które nie zawsze udaje się nadrobić. Spowodowane jest 
to rygorystycznymi przepisami związanymi z odpoczynkami dzien-
nymi, tygodniowym jak również z ograniczeniami prędkości dla ze-
społu pojazdów ciężarowych. Respektowanie tych przepisów ma za-
pewnić niezbędny odpoczynek w pracy kierowcy. 

Kierowca nie może przekroczyć 4 godzin 30 minut ciągłej jazdy 
po tym czasie bezzwłocznie musi znaleźć sobie bezpieczne miejsce 
na dzienna pauzę. Podczas tej przerwy kategorycznie zabronione 
jest wykonywanie jakichkolwiek czynności związanych z wykonywa-
niem transportu. Najczęściej kierowcy wykorzystują ten czas na zje-
dzenie posiłku bądź odpoczynek. Niestety w praktyce często bywa, 
iż podczas tej przerwy kierowca przebywa na załadunku lub  rozła-
dunku zabezpiecza towar, wypisuję dokumenty przewozowe lub tan-
kuje swój pojazd czy też zajmuje się innymi sprawami związanymi z 
transportem [3].  

Coraz częściej zleceniodawcy dążąc do utrzymania minimal-
nych zapasów, w celu eliminacji utrzymywania magazynów do skła-
dowania materiałów produkcyjnych dążą do zamawiania mniejszych 
partii dostaw z wymogiem dostarczenia ich na czas. Na czas w takich 
przypadkach oznacza tak aby nie zakłócić przepływu produkcyjnego. 
Kluczowa w takich przypadkach jest pewność, iż towar dotrze w ści-
śle określonym czasie. Stąd też przewoźnicy kładą tak ogromny na-
cisk na kierowców aby terminowo dostarczali towary. Przewoźnicy 
zdają sobie sprawę, iż terminowość jest konieczna do utrzymywania 
stabilnych silnych relacji z kontrahentami aby mieli zlecenia.  

Aby realizować transport w łańcuchu logistycznym potrzebna 
jest współpraca pracodawców, kierowców, nabywców oraz wszyst-
kich osób odpowiedzialnych za transport. Bardzo często przez źle 
zorganizowany załadunek a nawet zbyt długie oczekiwanie na doku-
menty przewozowe kierowcy są poniekąd zmuszani do nieprzestrze-
gania przepisów. Organy kontroli powinny nie tylko karać kierowców 
ale dążyć do egzekwowania przepisów przez wszystkich uczestni-
ków procesu transportowego od załadowcy do odbiorcy. 
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Rest at the professional driver's work  

This paper presents the study of occupational drivers in 

terms of their working style, safety systems, driving and rest 

periods. A questionnaire survey on a group of truck drivers in 

different age, with varied work experience in the profession of 

driver, performing domestic and international transport was 

carried out. The research was conducted among working pro-

fessional drivers. They mainly concerned the driver's working 

time and the use of breaks at work in everyday practice. The 

results show degree of non-compliance of regulations relating 

to the drivers' working time. 
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