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W artykule przedstawiono przepisy dotyczące kierowców zawodowych, 
sposobu pracy, systemów bezpieczeństwa, czasu prowadzenia i czasu 
odpoczynku kierowcy. Badania ankietowe przeprowadzono na grupie 
kierowców samochodów ciężarowych oraz kierowców autobusów 
będących w innym wieku, mających różny staż pracy w zawodzie 
kierowcy oraz wykonujących przewozy krajowe i międzynarodowe. 
Badania zostały przeprowadzone wśród kierowców pojazdów 
użytkowych, które dotyczyły respektowania norm czasu pracy kierowcy 
w codziennej praktyce.  
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Wstęp 

Rozwój rynku transportowego, wiąże się ze wzrostem 
częstości wykonywanych przewozów, maksymalnego 
eksploatowania flot transportowych danego przedsiębiorstwa 
oraz jego pracowników. W ramach kursów zasadniczych ciężko 
jest przeszkolić kierowców, w taki sposób aby nabrali oni 
umiejętności bezpiecznej jazdy w ciężkich warunkach 
drogowych. Dlatego też w trosce o bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu drogowego, powstała konieczność 
wprowadzenia jednolitych zasad i przepisów regulujących czas 
pracy, czas jazdy i odpoczynku kierowcy. Obowiązujące 
wytyczne dotyczące czasu prowadzenia pojazdu ściśle 
określają ile kierowca może prowadzić pojazd w ciągu każdej 
doby [2]. 

Celem artykułu jest przedstawienie przepisów dotyczących 
kierowców zawodowych, sposobu pracy, systemów 
bezpieczeństwa, zasad jakimi należy się kierować oraz 
wprowadzonych dotychczas rozwiązań na temat czasu pracy, 
czasu prowadzenia i czasu odpoczynku kierowcy. Całość 
została poparta badaniami przeprowadzonymi wśród kierowców 
pojazdów użytkowych, które dotyczyły respektowania norm 
czasu pracy kierowcy. 

Badania ankietowe przeprowadzono na grupie kierowców 
samochodów ciężarowych oraz kierowców autobusów będących 
w innym wieku, mających różny staż pracy w zawodzie kierowcy 
oraz wykonujących przewozy krajowe i międzynarodowe. Każdy 
z badanych kierowców miał odpowiedzieć na zadane pytania 
oraz mógł wyrazić własną opinię a także przedstawić propozycję 
wprowadzenia zmian, które jego zdaniem usprawnią system 
czasu pracy kierowców. 

 
 
 

 

1. Znaczenie transportu 
 
Transport samochodowy jest najczęściej wybieranym środkiem 
przewozu osób i towarów z miejsca nadania do miejsca odbioru, 
przy użyciu drogowych środków transportu. Dzięki transportowi 
samochodowemu można nadać ładunek bezpośrednio od 
producenta do odbiorcy pomijając inne gałęzie transportu. 
Obok kluczowego zadania jakim jest dostarczenie towaru na czas 
pod wskazany adres, najważniejsze w transporcie 
samochodowym jest bezpieczeństwo, na które składa się wiele 
czynników. Najważniejszymi technicznymi jego elementami są 
układy wspomagające systemy pojazdu, jak również zdolność 
kierowcy do szybkiego i właściwego reagowania w 
niebezpiecznych sytuacjach. Dla obu tych aspektów czołowi 
producenci pojazdów, opracowali innowacyjne rozwiązania 
przeznaczone dla kierowców zawodowych (szkolenia w zakresie 
reakcji w konkretnych sytuacjach), jak również elektroniczne 
układy wspomagające, które wspierają kierowcę podczas jazdy, 
jak również w momencie nagłego niebezpieczeństwa [4]. Jednak 
to często kierowca decyduje w jakim stopniu wykorzysta układy 
wspomagające jego pracę. Wpływ na to ma nie tylko wyszkolenie 
ale także jego stan psychofizyczny, który jest zależny w 
znaczącym stopniu od wypoczęcia kierowcy. 

 
2. Zagrożenia z nierespektowania przepisów 
przez kierowców 
 

Wskazuje się na kilka zagrożeń, mających istotny wpływ na 
poziom bezpieczeństwa w transporcie drogowym takich jak: 
wypadki i kolizje, stres, zaśnięcie kierowcy podczas 
prowadzenia samochodu, a także choroby układu 
pokarmowego. Zagrożenia te są spowodowane głównie przez 
czynniki fizyczne, psychospołeczne, ergonomiczne i związane z 
organizacją pracy, do których należy: nieregularny tryb życia, 
ponadnormatywny czas pracy, jazda niezgodna z przepisami 
ruchu  drogowego, nadmiar obowiązków, presja czasowa, 
zmienne i niekorzystne warunki atmosferyczne, niesprawny 
pojazd, niedostateczne oświetlenie, senność oraz praca w 
godzinach nocnych. Wymienione zagrożenia charakteryzują 
liczne straty materialne i ludzkie, takie jak śmierć lub kalectwo 
uczestników ruchu drogowego, liczne obrażenia i dolegliwości 
oraz uszkodzenie taboru samochodowego i nawierzchni [4]. 

Zmęczony kierowca, nieprzestrzegający czasu pracy 
kierowcy ze względu na przemęczenie ma dłuższy czas reakcji. 
W przypadku zagrożenia podejmie reakcje znacznie później od 
wypoczętego kierowcy tym samym zatrzyma prowadzony 
pojazd kilka metrów dalej [5].  
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3. Wyniki badań 
 
Przeprowadzone badania dotyczyły przede wszystkim 
przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, 
ich zrozumienia oraz popełnianych przez kierowców błędów i 
wykroczeń w codziennej pracy. 

W badaniach wzięło udział 164 osoby, pierwsze pytanie 
dotyczyło stażu pracy w zawodzie kierowcy. Ankietowani 
odpowiadali na zadane im pytania oraz mogli wyrazić własne 
sugestie do przepisów regulujących czas prowadzenia 
pojazdów. 

 
 

 

Rys. 1. Staż pracy w zawodzie kierowcy [4] 

 

Rys. 2. Wykonywany transport przez ankietowanych [4] 

 

Rys. 2. Posiadane kwalifikacje wśród badanych [4] 

 
Zdecydowana większość ankietowanych posiada 
doświadczenie w zawodzie kierowcy. Spośród nich 19% 
wykonuje przewozy krajowe; 28% przewozy krajowe i 
międzynarodowe, 53% transport międzynarodowy.  
Wśród badanych kierowców wszyscy posiadali kategorię prawa 
jazdy „B” oraz kategorię „A” posiada 104 osoby, kategorię „C” 
164 osoby, kategorię „C+E” 133 osoby, kategorię „D” 93 osoby, 
kategorię „D+E” 76 ankietowanych. 
 

 

Rys. 4. Zrozumienie zasad czasu pracy przez kierowców [4] 
 

 

Rys. 5. Potrzeba stosowania norm czasu pracy według 
kierowców [4] 

 
Większość kierowców (94 %) twierdzi, że przepisy dotyczące 
czasu pracy kierowcy są potrzebne. Wszyscy Ci kierowcy 
stwierdzili, że głównym powodem stosowania tych przepisów 
jest bezpieczeństwo. Jest to związane z kolejnymi argumentami, 
które mówią, że przepisy pozwalają kierowcy normalnie żyć i 
odpocząć, a wypoczęty kierowca stwarza mniejsze zagrożenie 
na drodze. Badani stwierdzili również, że są dobrą kartą w ich 
ręku w „walce” z pracodawcami. Gdyby nie przepisy, 
pracodawcy z chęci uzyskania większego zysku, zmuszaliby 
kierowców do ciągłej jazdy. Według badanych, przepisy 
powinny w większy sposób tolerować sytuacje wyjątkowe np. 
dojazd do domu, nawet jeśli miałoby to spowodować nieduże 
wykroczenie, 6% badanych kierowców uważa, że przepisy te 
nie są potrzebne. Warto zaznaczyć, że wszyscy ankietowani, 
którzy opowiadają się po przeciwnej stronie wykonują transport 
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krajowy. Uważają oni, iż każdy kierowca zna swoje możliwości i 
sam powinien decydować o tym kiedy powinien odpocząć. Poza 
tym przy niezdrowej konkurencji spowodowanej pensją 
uzależnioną od przejechanych kilometrów, przepisy te 
sprawiają, że kierowcy mniej zarabiają i przez to muszą łamać 
przepisy i narażają się na kolejne koszty związane z mandatami 
[3, 4].  

 

 

Rys. 6. Najczęściej popełniane wykroczenia przez kierowców 
zawodowych [4] 
 
 

 

Rys. 7. Sposoby fałszowania zapisów urządzeń rejestrujących 
czas pracy kierowcy[4] 

 

Rys. 7. Wymuszenia pracodawcy do nieprzestrzegania 
przepisów [4] 
 
Na pytania odnoszące się do łamania przepisów dotyczących 
czasu pracy kierowcy, badani odpowiedzieli w następujący 
sposób. 62 % przekroczyło czas jazdy świadomie, 26 % 
przekroczyło czas jazdy nieświadomie. 59 % przekroczyło czas 
pracy świadomie, a 12 % zrobiło to nieświadomie. Jeśli chodzi o 
odpoczynek to większość kierowców odbiera go w sposób 
prawidłowy, jednak 23 % badanych nie odebrało prawidłowego 
odpoczynku w sposób świadomy, a 9 % w nieświadomy. 
Niepokojący jest fakt fałszowania zapisów tachografu oraz 
nakłanianie pracodawców do nieprzestrzegania czasów pracy 
kierowców przez pracodawców, ale i sami kierowcy dość często 
nie przestrzegają obowiązujących przepisów. 
Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że 
przepisy Rozporządzenia 561/2006, umowy AETR, ustawy o 
transporcie drogowym [3,5] są rozumiane przez kierowców 
zawodowych. Są jednak osoby, które nie do końca radzą sobie 
z prawidłowym rozliczaniem czasu pracy i jazdy. Są to 
zazwyczaj osoby młode, nie mające dużego stażu jako kierowca 
zawodowy. Jak wiadomo teoria powinna iść w parze z praktyką, 
jednak na kursach przygotowujących do zawodu kierowcy nie 
ma zajęć praktycznych pozwalających w jakiś sposób dotknąć 
tych przepisów. 

Głównym celem stosowania przepisów dotyczących czasu 
pracy kierowców jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Aby 
do tego dążyć potrzebna jest współpraca pracodawców, 
kierowców, nabywców oraz wszystkich osób odpowiedzialnych 
za transport. Bardzo często przez źle zorganizowany załadunek 
a nawet zbyt długie oczekiwanie na dokumenty przewozowe 
kierowcy są niejako zmuszani do nieprzestrzegania przepisów. 
Organy kontroli powinny nie tylko karać ale dążyć do 
egzekwowania przepisów przez wszystkich uczestników 
łańcucha transportowego od załadowcy do odbiorcy. 
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The reasons for regulations non-compliance by 
professional drivers. 

The article presents the provisions relating to professional drivers, how 
to work, the safety systems, the driving time and the rest time. The 
surveys conducted on a group of truck drivers and bus drivers being in 
a different age, with different seniority in the profession of the driver 
and performing the domestic and international transportation. The 
study was conducted among drivers of vehicles, which concerned the 
respect of standards of drivers' hours in daily practice. 
 

Key words: working time, driver, road transport. 

 


