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661
USTAWA
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 oraz
z 2005 r. Nr 180, poz. 1497) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) czas pracy kierowców wykonujàcych przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zasady stosowania norm dotyczàcych okresów prowadzenia pojazdów, obowiàzkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, okreÊlonych
rozporzàdzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszàcych si´
do transportu drogowego oraz zmieniajàcym rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 3821/85
i (WE) 2135/98, jak równie˝ uchylajàcym
rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 3820/85
(Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1),
zwanym dalej „rozporzàdzeniem (WE)
nr 561/2006” oraz Umowà europejskà dotyczàcà pracy za∏óg pojazdów wykonujàcych mi´dzynarodowe przewozy drogowe
(AETR), sporzàdzonà w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086
i 1087), zwanà dalej „Umowà AETR”;”,
c) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) okresy prowadzenia pojazdów, obowiàzkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane
okresy odpoczynku kierowców:
a) zatrudnionych na podstawie stosunku
pracy,
b) nieb´dàcych pracownikami
— wykonujàcych przewozy regularne na
trasach nieprzekraczajàcych 50 km pojazdami, o których mowa w rozporzàdzeniu (WE)
nr 561/2006.”;
2) w art. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przewóz drogowy — przewóz drogowy
w
rozumieniu
rozporzàdzenia
(WE)
nr 561/2006;”,
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, ustaw´
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym i ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych.

b) w pkt 5 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) dzienny okres odpoczynku — okres odpoczynku kierowcy, w rozumieniu rozporzàdzenia (WE) nr 561/2006.”;
3) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Przepisy ustawy nie naruszajà postanowieƒ zawartych w rozporzàdzeniu (WE)
nr 561/2006 i Umowie AETR.”;
4) po art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. Przepisy ustawy stosuje si´ odpowiednio
do motorniczych tramwajów.”;
5) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do czasu dy˝uru zalicza si´ przerwy przeznaczone na odpoczynek, o których mowa
w art. 13.”;
6) w art. 11:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rozk∏ady czasu pracy kierowcy wykonujàcego przewóz regularny osób sà ustalane na
okresy nie krótsze ni˝ 2 tygodnie, z zastrze˝eniem art. 19.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Rozk∏adów czasu pracy nie ustala si´ dla
kierowcy wykonujàcego przewóz rzeczy.”;
7) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przerwy, o których mowa w ust. 1, ulegajà
skróceniu o przerw´ w pracy trwajàcà 15 minut, którà pracodawca jest obowiàzany wprowadziç, je˝eli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.”;
8) w art. 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W ka˝dej dobie kierowcy przys∏uguje prawo
do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego
odpoczynku. Dobowy odpoczynek, z wy∏àczeniem odpoczynku kierowców o których
mowa w rozdziale 4a, mo˝e byç wykorzystany w pojeêdzie je˝eli pojazd znajduje si´ na
postoju i jest wyposa˝ony w miejsce do
spania.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadkach, o których mowa w art. 20
ust. 2 pkt 1, oraz w przypadku zmiany pory
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wykonywania pracy przez kierowc´ w zwiàzku z jego przejÊciem na innà zmian´ zgodnie
z ustalonym rozk∏adem czasu pracy, nieprzerwany tygodniowy okres odpoczynku
mo˝e obejmowaç mniejszà liczb´ godzin,
nie mo˝e byç jednak krótszy ni˝ 24 godziny.”;
9) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. Przepisy art. 12 ust. 2 i 3, art. 13, art. 21
oraz art. 24 pkt 2 nie majà zastosowania do kierowców prowadzàcych pojazdy
wymienione w art. 29 ustawy, w art. 3
rozporzàdzenia (WE) nr 561/2006 oraz
w art. 2 ust. 2 lit. b Umowy AETR.”;
10) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26. Warunki wynagradzania kierowców nie
mogà przewidywaç sk∏adników wynagrodzenia, których wysokoÊç jest uzale˝niona od liczby przejechanych kilometrów lub iloÊci przewiezionego ∏adunku,
je˝eli ich stosowanie mog∏oby zagra˝aç
bezpieczeƒstwu na drogach lub zach´caç
do naruszania przepisów rozporzàdzenia
(WE) nr 561/2006.”;
11) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:
„Zasady stosowania norm dotyczàcych okresów
prowadzenia pojazdów, obowiàzkowych przerw
w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, okreÊlonych rozporzàdzeniem (WE)
nr 561/2006 oraz Umowà AETR”;
12) art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. 1. Okresy przerw w prowadzeniu pojazdu, o których mowa w art. 7 rozporzàdzenia (WE) nr 561/2006 i w art. 7 ust. 1
i 2 Umowy AETR, zalicza si´ do czasu
dy˝uru, o którym mowa w art. 9.
2. Okresy odpoczynku, o których mowa
w art. 8 ust. 2 i 5 rozporzàdzenia (WE)
nr 561/2006 i w art. 8 ust. 1, 2 i 7 Umowy AETR, nie mogà byç traktowane jak
czas dy˝uru, o którym mowa w art. 9.
3. Okresy przerw w prowadzeniu pojazdu, o których mowa w art. 7 rozporzàdzenia (WE) nr 561/2006 i w art. 7 ust. 1
i 2 Umowy AETR, w cz´Êci obejmujàcej 15 minut, wlicza si´ do czasu pracy
kierowcy, je˝eli dobowy wymiar czasu
pracy kierowcy wynosi co najmniej
6 godzin.
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w art. 8 ust. 1—5 rozporzàdzenia (WE)
nr 561/2006 i w art. 8 ust. 1—3 Umowy
AETR, nie stosuje si´ odpoczynku,
o którym mowa w art. 14.”;

13) uchyla si´ art. 28;
14) art. 29 i 30 otrzymujà brzmienie:
„Art. 29. 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kategorie pojazdów, o których
mowa w art. 13 ust. 1 rozporzàdzenia
(WE) nr 561/2006, wy∏àcza si´ ze stosowania art. 5—9 tego rozporzàdzenia.
2. Kategorie pojazdów, o których mowa
w ust. 1, wy∏àczone sà z zakresu
stosowania rozporzàdzenia (EWG)
nr 3821/852).
Art. 30. 1. W warunkach i na zasadach, o których
mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporzàdzenia (WE) nr 561/2006, minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e wprowadziç wyjàtki lub zezwalaç na tymczasowe odst´pstwa od stosowania przepisów art. 6—9 tego rozporzàdzenia.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
informuje o wprowadzeniu wyjàtków
lub udzielonych tymczasowych odst´pstwach, o których mowa w ust. 1,
w drodze obwieszczenia, og∏aszanego
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”;
15) w art. 31:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierowca wykonujàcy przewóz drogowy,
który w okreÊlonych dniach nie prowadzi∏
pojazdu albo prowadzi∏ pojazd, do którego
nie majà zastosowania przepisy rozporzàdzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR,
na ˝àdanie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli przedstawia zaÊwiadczenie, które zawiera nast´pujàce dane: imi´
i nazwisko kierowcy, okres, którego dotyczy,
wskazanie przyczyny nieposiadania wykresówek, nieu˝ytkowania karty kierowcy lub
niesporzàdzenia wydruków, o których mowa w art. 15 ust. 7 rozporzàdzenia (EWG)
nr 3821/85, miejsce i dat´ wystawienia, podpis pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonywa∏ przewóz.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
4. Do kierowców, którzy wykorzystali
do kierowcy niezatrudnionego przez przedprzerwy w prowadzeniu pojazdu
si´biorc´, lecz wykonujàcego osobiÊcie
przeznaczone na odpoczynek, zgodprzewozy na jego rzecz oraz do przedsi´nie z art. 7 rozporzàdzenia (WE)
nr 561/2006 i art. 7 ust. 1 i 2 Umowy ———————
2) Rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia
AETR, nie stosuje si´ przerwy, o której
1985 r. w sprawie urzàdzeƒ rejestrujàcych stosowanych
mowa w art. 13 ust. 1.
5. Do kierowców, którzy wykorzystali
okres odpoczynku, o którym mowa

w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985,
str. 8, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 7, t. 1, str. 227, z póên. zm.).
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kierowc´ wykonujàcego przewozy na
rzecz wi´cej ni˝ jednego podmiotu.

biorcy osobiÊcie wykonujàcego przewozy
drogowe, z tym ˝e przedsi´biorca osobiÊcie
wykonujàcy przewozy drogowe przedk∏ada
stosowne oÊwiadczenie.”;

2. Sporzàdzane rozk∏ady jazdy dla kierowców wykonujàcych przewozy regularne, których trasa nie przekracza
50 km, uwzgl´dniajà mo˝liwoÊç wykorzystywania przerw okreÊlonych
w art. 31b.

16) po rozdziale 4 dodaje si´ rozdzia∏ 4a w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 4a
Okresy prowadzenia pojazdów, obowiàzkowe
przerwy w prowadzeniu i gwarantowane
okresy odpoczynku kierowców wykonujàcych
przewozy regularne, których trasa
nie przekracza 50 km

Art. 31e. 1. Rozk∏ad czasu pracy ustala si´ na
okres co najmniej jednego miesiàca.
2. Rozk∏ad czasu pracy zawiera nast´pujàce
dane: imi´ i nazwisko kierowcy, miejsce bazy pojazdu, który kierowca ma prowadziç,
ustalony harmonogram okresów pracy
kierowcy obejmujàcych okresy prowadzenia pojazdu, wykonywania innej pracy,
przerw i pozostawania w dyspozycji oraz
dni wolne.

Art. 31a. 1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu od
zakoƒczenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpocz´cia nast´pnego dziennego okresu odpoczynku
lub mi´dzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku nie mo˝e przekroczyç 10 godzin.
2. Dzienny czas prowadzenia pojazdu
oznacza ∏àczny czas prowadzenia pojazdu okreÊlony w rozk∏adzie czasu
pracy kierowcy na danà dob´, zgodnie
z ustalonym rozk∏adem jazdy.
3. Tygodniowy ∏àczny czas prowadzenia
pojazdu nie mo˝e przekraczaç 60 godzin, a w ciàgu dwóch kolejnych tygodni 90 godzin.
Art. 31b. 1. Kierowcy przys∏uguje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze
nie krótszym ni˝ 30 minut, w przypadku gdy ∏àczny dzienny czas prowadzenia pojazdu wynosi od 6 do 8 godzin,
oraz w wymiarze nie krótszym ni˝
45 minut w przypadku, gdy ∏àczny
dzienny czas prowadzenia pojazdu
przekracza 8 godzin. Przerwa ta przys∏uguje kierowcy przed up∏ywem 6 godzin ∏àcznego dziennego czasu prowadzenia pojazdu.
2. Przerwy, o których mowa w ust. 1, mogà byç dzielone na okresy krótsze, które sà wykorzystywane w czasie prowadzenia pojazdu zgodnie z obowiàzujàcym kierowc´ rozk∏adem jazdy, pod
warunkiem ˝e jedna z przerw trwa co
najmniej 15 minut.
Art. 31c. 1. W zakresie odpoczynku dziennego
i tygodniowego stosuje si´ przepisy
art. 14, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna si´ nie póêniej ni˝ po zakoƒczeniu szeÊciu okresów 24-godzinnych, liczàc od zakoƒczenia poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.
Art. 31d. 1. Normy dotyczàce czasu prowadzenia
pojazdu, dziennego i tygodniowego
okresu odpoczynku obowiàzujà tak˝e
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3. Rozk∏ad czasu pracy kierowcy ustala
i podpisuje pracodawca lub podmiot,
na rzecz którego kierowca wykonuje
przewozy.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) po art. 97a dodaje si´ art. 97b w brzmieniu:
„Art. 97b. Organ wydajàcy uprawnienie do kierowania pojazdem, na wniosek podmiotu
wydajàcego karty do tachografów cyfrowych, potwierdza zgodnoÊç ze stanem faktycznym danych dotyczàcych
prawa jazdy.”;
2) w art. 129 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) sprawdzania zapisów urzàdzenia rejestrujàcego samoczynnie pr´dkoÊç jazdy, czas jazdy
i czas postoju, obowiàzkowe przerwy i czas odpoczynku;”.
Art. 3. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2088, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 4 pkt 6a otrzymuje brzmienie:
„6a) przewóz drogowy — transport drogowy lub
niezarobkowy przewóz drogowy, a tak˝e inny
przewóz drogowy w rozumieniu przepisów
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz
z 2007 r. Nr 52, poz. 343 i Nr 57, poz. 381.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362,
Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494
i 1497 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 235, poz. 1701.
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rozporzàdzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszàcych si´ do transportu drogowego oraz zmieniajàcego rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98,
jak równie˝ uchylajàcego rozporzàdzenie
Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102
z 11.04.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporzàdzeniem (WE) nr 561/2006”;”;

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si´, je˝eli naruszenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ra˝àcy, a w szczególnoÊci:
1) zagra˝a bezpieczeƒstwu ruchu drogowego;
2) zosta∏o pope∏nione wielokrotnie.”;
5) w art. 93 dodaje si´ ust. 7—10 w brzmieniu:
„7. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´, je˝eli
stwierdzone zostanie, ˝e naruszenie przepisów
nastàpi∏o wskutek zdarzeƒ lub okolicznoÊci,
których podmiot wykonujàcy przewozy nie
móg∏ przewidzieç. W takiej sytuacji, w∏aÊciwy
ze wzgl´du na miejsce przeprowadzanej kontroli organ wydaje decyzj´ o umorzeniu post´powania w sprawie na∏o˝enia kary pieni´˝nej.
Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.

2) w art. 42 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, uiszcza
op∏at´ rocznà, pó∏rocznà, miesi´cznà, siedmiodniowà albo dobowà.”;
3) w art. 90a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w zakresie, o którym mowa w rozporzàdzeniu
(WE) nr 561/2006, zgodnie z formularzem,
o którym mowa w art. 17 tego rozporzàdzenia,
co dwa lata, w terminie do dnia 30 wrzeÊnia
roku nast´pujàcego po zakoƒczeniu dwuletniego okresu sprawozdawczego.”;

8. Wszcz´cie post´powania administracyjnego
wobec przedsi´biorcy lub innego podmiotu realizujàcego przewóz drogowy, nie wyklucza
wszcz´cia post´powania administracyjnego
tak˝e wobec podmiotu wykonujàcego inne
czynnoÊci zwiàzane z przewozem, w szczególnoÊci wobec:
1) spedytora;
2) nadawcy;
3) za∏adowcy;
4) organizatora wycieczki;
5) organizatora transportu.

4) w art. 92a:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zasad dotyczàcych maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, dziennego
czasu odpoczynku lub przekraczania maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez
przerwy, okreÊlonych w rozporzàdzeniu
(WE) nr 561/2006 oraz w Umowie europejskiej dotyczàcej pracy za∏óg pojazdów wykonujàcych mi´dzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporzàdzonej w Genewie dnia
1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94,
poz. 1086 i 1087);”,

9. Podmiot uprawniony do kontroli, o którym
mowa w art. 89 ust. 1, nak∏ada w drodze decyzji administracyjnej na podmiot wykonujàcy
inne czynnoÊci zwiàzane z przewozem kar´
pieni´˝nà, o której mowa w art. 92 ust. 1, je˝eli okolicznoÊci sprawy i dowody jednoznacznie
wskazujà, ˝e podmiot ten mia∏ wp∏yw lub godzi∏ si´ na powstanie naruszenia obowiàzków
lub warunków przewozu drogowego.

b) dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Post´powania administracyjnego wobec
przedsi´biorcy lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, nie wszczyna si´,
je˝eli okolicznoÊci sprawy i dowody jednoznacznie wskazujà, ˝e podmiot wykonujàcy
przewóz nie mia∏ wp∏ywu na powstanie naruszenia.
1
„12.
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10. Kar´ nak∏ada si´ w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku do ustawy dla przedsi´biorcy lub podmiotu realizujàcego przewóz.”;
6) w za∏àczniku do ustawy pkt 12 otrzymuje brzmienie:
2

Wykonywanie przewozu drogowego z naruszeniem przepisów dotyczàcych stosowania
tachografów cyfrowych

12.1.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposa˝onym w cyfrowe urzàdzenie reje- 3 000
strujàce

12.2.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposa˝onym w cyfrowe urzàdzenie reje- 1 000
strujàce, które nie zosta∏o poddane kalibracji

12.3.

Kontynuowanie przez kierowc´ przewozu drogowego, po up∏ywie dopuszczalnego okresu 1 000
kierowania, pojazdem z zepsutym lub niew∏aÊciwie dzia∏ajàcym cyfrowym urzàdzeniem rejestrujàcym

12.4.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposa˝onym w cyfrowe urzàdzenie reje- 1 000
strujàce bez wymaganego sprawdzenia okresowego
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2

12.5.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposa˝onym w cyfrowe urzàdzenie reje- 10 000
strujàce, do którego pod∏àczone zosta∏y niedozwolone urzàdzenia dodatkowe wp∏ywajàce na
jego niew∏aÊciwe funkcjonowanie

12.6.

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wyposa˝onym w cyfrowe 1 000
urzàdzenie rejestrujàce przez kierowc´ nieposiadajàcego w∏asnej, wa˝nej karty kierowcy

12.7.

Kontynuowanie przewozu drogowego przez kierowc´ bez wa˝nej karty lub z kartà uszkodzo- 300
nà, po up∏ywie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem

12.8.

Nieprawid∏owe operowanie prze∏àcznikiem cyfrowego urzàdzenia rejestrujàcego umo˝liwia- 100
jàcym zmian´ rodzaju aktywnoÊci kierowcy — za ka˝dy dzieƒ
maks.
1 000

12.9.

Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowc´, nieposiadajàcego wymaganego wydru- 100
ku z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawnoÊci lub jej nieposiadania — za ka˝dy brakujàcy wydruk

12.10. Naruszenie obowiàzku wczytywania wymaganych danych z karty kierowcy

500

12.11. Naruszenie obowiàzku wczytywania wymaganych danych z tachografu cyfrowego

500

12.12. Udost´pnienie podczas kontroli w przedsi´biorstwie niepe∏nych danych o okresach aktyw- 300
noÊci kierowcy — za ka˝dy dzieƒ
12.13. Nieudost´pnienie podczas kontroli w przedsi´biorstwie danych wczytanych z tachografu cy- 500
frowego i karty kierowcy, przechowywanych w przedsi´biorstwie — za ka˝dy dzieƒ
12.14. Samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym urzàdzeniu rejestrujàcym, na karcie 5 000
kierowcy lub na karcie przedsi´biorstwa
12.15. Samowolna ingerencja w funkcjonowanie cyfrowego urzàdzenia rejestrujàcego zainstalowa- 2 000
nego w pojeêdzie
12.16. Niewyposa˝enie kierowcy w dostatecznà iloÊç papieru do drukarki cyfrowego urzàdzenia re- 500”
jestrujàcego, wymaganà na ca∏y okres wykonywania przewozu drogowego

Art. 4. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie
tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) technik warsztatu — osob´ wykonujàcà aktywacj´ i sprawdzanie, w tym kalibracj´, tachografów cyfrowych, na podstawie uprawnienia
wydanego przez w∏aÊciwy organ;”;
2) w art. 6:
a) w ust. 3 uchyla si´ pkt 5,
b) w ust. 4:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego
w przedmiocie niekaralnoÊci uzyskanà
nie wczeÊniej ni˝ na 3 miesiàce przed
dniem z∏o˝enia wniosku;”,
— pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4) potwierdzone za zgodnoÊç z orygina∏em
kopie dokumentów potwierdzajàcych tytu∏ prawny wnioskodawcy do lokalu
u˝ytkowego i miejsc parkingowych, któ-

re majà byç wykorzystywane do wykonywania czynnoÊci obj´tych zezwoleniem,
oraz kopie dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie wymagaƒ w zakresie posiadania warunków warsztatowo-technicznych, o których mowa w ust. 5 pkt 2;
5) potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em
kopi´ dokumentacji, o której mowa
w ust. 5 pkt 4.”,
c) w ust. 5:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nie by∏ prawomocnie skazany za przest´pstwo przeciwko dzia∏alnoÊci instytucji paƒstwowych oraz samorzàdu, wymiarowi sprawiedliwoÊci, porzàdkowi
publicznemu, ochronie informacji, wiarygodnoÊci dokumentów, mieniu lub obrotowi gospodarczemu; gdy wnioskodawcà
jest spó∏ka handlowa, wymóg ten dotyczy cz∏onków zarzàdu tej spó∏ki;”,
— w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) nie jest przewoênikiem drogowym lub innym podmiotem wykonujàcym przewozy
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drogowe, b´dàcym w∏aÊcicielem lub
u˝ytkownikiem pojazdu samochodowego
obj´tego obowiàzkiem instalacji i u˝ytkowania tachografu cyfrowego, o którym
mowa w rozporzàdzeniu Rady (EWG)
nr 3821/85.”;
3) w art. 7 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nadaje si´ specjalnà cech´, której upowa˝niony podmiot prowadzàcy warsztat u˝ywa do
poÊwiadczania wykonania czynnoÊci obj´tych
zezwoleniem.”;
4) w art. 8 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) w wyniku przeprowadzonego post´powania
w sprawie wydania zezwolenia zostanie
stwierdzone, ˝e wnioskodawca prowadzi innà
dzia∏alnoÊç zawodowà, która stanowi potencjalne zagro˝enie dla ogólnego bezpieczeƒstwa systemu tachografów cyfrowych, zdefiniowanego w dodatku 10 za∏àcznika IB do rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 3821/85.”;

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiot prowadzàcy warsztat:
1) wyst´puje do Prezesa GUM z wnioskiem
o zmian´ zezwolenia, je˝eli nastàpi∏a
zmiana w odniesieniu do wymagaƒ,
o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2;
wniosek zawierajàcy informacje o zmianach sk∏ada si´ w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia tych zmian;
2) mo˝e wystàpiç do Prezesa GUM z wnioskiem o zmian´ zezwolenia w przedmiocie:
a) rozszerzenia zakresu us∏ug okreÊlonych w zezwoleniu,
liczby

miejsc

7) w art. 16:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nie by∏ prawomocnie skazany za przest´pstwo przeciwko dzia∏alnoÊci instytucji
paƒstwowych oraz samorzàdu, wymiarowi
sprawiedliwoÊci, porzàdkowi publicznemu,
ochronie informacji, wiarygodnoÊci dokumentów, mieniu lub obrotowi gospodarczemu;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do wniosku do∏àcza si´ informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego w przedmiocie niekaralnoÊci uzyskanà nie wczeÊniej ni˝ na
3 miesiàce przed dniem z∏o˝enia wniosku.”,
c) dodaje si´ ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„8. W przypadku stwierdzenia pos∏ugiwania si´
przez technika warsztatu kartà warsztatowà
niezgodnie z zakresem lub poza miejscem
Êwiadczenia us∏ug okreÊlonych w zezwoleniu, z zastrze˝eniem art. 13 ust. 3, Prezes
GUM cofa, w trybie decyzji administracyjnej, uprawnienie dla technika warsztatu.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, ponowne ubieganie si´ o wydanie uprawnienia jest mo˝liwe nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 4 lat od dnia, w którym decyzja o cofni´ciu uprawnienia sta∏a si´ ostateczna.”;

5) w art. 9:

b) zmiany
us∏ug
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Êwiadczenia

— przepisy art. 6 ust. 6 i art. 8 pkt 3 stosuje
si´ odpowiednio.”,

8) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu:
1) jest administratorem ewidencji kart;
2) powierza podmiotowi wydajàcemu karty:
a) przetwarzanie danych zawartych w ewidencji kart,
b) narodowe klucze kryptograficzne,
c) zadanie polegajàce na wymianie z krajowymi i zagranicznymi organami oraz
uprawnionymi s∏u˝bami i instytucjami danych i informacji niezb´dnych w procesach wydawania kart i kontroli stosowania
tachografów cyfrowych w transporcie drogowym.”;
9) w art. 19 uchyla si´ ust. 2;

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Je˝eli nastàpi∏a zmiana w zakresie spe∏nienia wymagaƒ, o których mowa w art. 6
ust. 5 pkt 1 i 3—5, podmiot prowadzàcy
warsztat jest obowiàzany poinformowaç
o tym Prezesa GUM, w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia tych zmian. Przepisy art. 6
ust. 6 i art. 13 stosuje si´ odpowiednio.”;
6) w art. 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podmiot prowadzàcy warsztat przesta∏ spe∏niaç wymagania, o których mowa w art. 6
ust. 5 pkt 1—3 lub 5;”;

10) w art. 20 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) kopi´ dokumentu dopuszczajàcego do ruchu
pojazd obj´ty obowiàzkiem instalacji i u˝ytkowania tachografu cyfrowego, o którym mowa
w rozporzàdzeniu Rady (EWG) nr 3821/85,
a w przypadku gdy z tego dokumentu nie wynika prawo dysponowania tym pojazdem, dodatkowo kopi´ innego dokumentu potwierdzajàcego powy˝szy fakt — w przypadku karty
przedsi´biorstwa;
3) kopi´ zezwolenia, o którym mowa w art. 6
ust. 1, kopi´ zaÊwiadczenia, o którym mowa
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w art. 16 ust. 2, posiadanego przez technika
warsztatu oraz jego fotografi´ — w przypadku
karty warsztatowej;”;
11) w art. 22:
a) w ust. 1:
— w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) centralnej ewidencji kierowców, z zastrze˝eniem pkt 2,”,
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w przypadku braku mo˝liwoÊci sprawdzenia prawdziwoÊci danych zawartych we
wniosku o wydanie karty kierowcy, w zakresie prawa jazdy, mo˝e zwróciç si´
o ich potwierdzenie do w∏aÊciwego organu, który to prawo jazdy wyda∏.”,
b) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) 5 lat — w przypadku karty przedsi´biorstwa;
3) 1 roku, nie d∏u˝szy jednak ni˝ okres wa˝noÊci zaÊwiadczenia, o którym mowa w art. 16
ust. 2, posiadanego przez technika warsztatu — w przypadku karty warsztatowej;”;
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13) po art. 23 dodaje si´ art. 23a w brzmieniu:
„Art. 23a. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
kierujàc si´ koniecznoÊcià zagwarantowania okresowego i regularnego pobierania danych z tachografu cyfrowego
i karty kierowcy oraz przechowywania
tych danych przez podmiot wykonujàcy
przewozy drogowe z zachowaniem wymagaƒ, okreÊlonych w rozporzàdzeniu
(WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie harmonizacji niektórych
przepisów socjalnych odnoszàcych si´
do transportu drogowego oraz zmieniajàcym rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak równie˝
uchylajàcym
rozporzàdzenie
Rady
(EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102
z 11.04.2006, str. 1), okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, cz´stotliwoÊç pobierania danych z tachografów cyfrowych
i kart kierowców oraz warunki ich przechowywania przez podmioty wykonujàce przewozy drogowe.”;
14) w art. 24 w ust. 4 pkt 4—6 otrzymujà brzmienie:

12) w art. 23:
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Posiadacz karty jest obowiàzany:
1) niezw∏ocznie zawiadomiç o jej utracie
podmiot wydajàcy karty;
2) zwróciç kart´ do podmiotu wydajàcego
karty, w przypadku:
a) uszkodzenia karty,
b) up∏ywu terminu, na jaki karta zosta∏a
wydana,
c) zmiany miejsca zatrudnienia — w przypadku technika warsztatu,
d) zaprzestania wykonywania zawodu —
w przypadku technika warsztatu,
e) cofni´cia uprawnienia do wykonywania zawodu — w przypadku technika
warsztatu.
3. Podmiot wydajàcy karty przyjmuje i rejestruje zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu karty oraz wydaje zaÊwiadczenie potwierdzajàce zg∏oszenie tego faktu.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Po otrzymaniu karty, podmiot wydajàcy karty, odpowiednio:
1) uniewa˝nia jà i niszczy;
2) przekazuje jà w∏aÊciwemu podmiotowi
w paƒstwie, w którym karta zosta∏a wydana; lub
3) wystawia zaÊwiadczenie o uszkodzeniu
karty.”;

„4) po zakoƒczeniu przewozu drogowego wykonywanego bez u˝ycia karty kierowcy, która dzia∏a∏a wadliwie, zosta∏a zniszczona, zgubiona lub
skradziona, nie zrobi∏ wydruku danych z tachografu cyfrowego odnoszàcych si´ do okresów
rejestrowanych przez ten tachograf oraz nie
zaznaczy∏ szczegó∏ów, które umo˝liwi∏yby jego
identyfikacj´ (imienia i nazwiska oraz numeru
karty kierowcy lub numeru prawa jazdy), i nie
opatrzy∏ wydruku swoim podpisem,
5) nie zg∏osi∏ faktu uszkodzenia lub utraty karty
kierowcy,
6) nie zwróci∏ do podmiotu wydajàcego karty
uszkodzonej karty kierowcy;”.
Art. 5. Zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania pod wzgl´dem zgodnoÊci z wymaganiami rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 tachografów
cyfrowych, w tym ich kalibracji, wydane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na podstawie ustawy, o której mowa w art. 4, zachowujà swojà wa˝noÊç.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 4, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.;
2) art. 3 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
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