
Czas pracy kierowcy tira w Anglii

Jazda:
"Czas jazdy"  to  czas prowadzenia  pojazdu  rejestrowany przez urządzenie  rejestrujące lub
ręcznie, gdy urządzenie rejestrujące jest uszkodzone. Nawet krótki okres prowadzenia pojazdu
przez kierowcę w dowolnym dniu w dowolnym miejscu oznacza, że jest w zasięgu przepisów
UE przez cały ten dzień,  i  musi odpowiadać codziennym wymogom w zakresie przejazdu,
odpoczynku  i  innej  pracy;  będzie  również  musiał  przestrzegać  tygodniowego  wymogu
odpoczynku i limitu jazdy.

Przerwa i ograniczenia w prowadzeniu pojazdu:
Przed upływem 4,5 godziny kierowca musi natychmiast zatrzymać się na co najmniej 45 minut,
chyba że odbiera tygodniowy odpoczynek. Jak przerwa musi być odebrana? 

Przykład:

Jazda 4.5 Godziny Przerwa 45 minut

Jazda 2.5 Godziny Inna praca 1 Godzina Jazda 2 godziny

Przerwa:
Jest  dowolnym  okresem,  w  którym  kierowca  nie  może  wykonywać  żadnej  jazdy  lub
jakiejkolwiek innej pracy.  Przerwa może być wykonana w poruszającym się pojeździe,  pod
warunkiem że nie zostanie podjęta żadna inna praca.
Alternatywnie,  pełną  przerwę  45-minutową  można  zastąpić  jedną  przerwą  co  najmniej  15
minut,  a  następnie  co  najmniej  30  minut.  Te  przerwy  muszą  być  rozłożone  w  ciągu  4,5
godziny. Przerwy krótsze niż 15 minut nie są liczone jako przerwa od jazdy, ale nie zostaną
zaliczone jako obowiązki lub czas prowadzenia pojazdu. Przepisy UE zezwalają tylko na wzór
podziału przerw, który pokazuje, że drugi okres przerwy wynosi co najmniej 30 minut, tak jak w
następujących przykładach:

Jazda 2 godziny Przerwa 15 minut Jazda 2.5 godziny Przerwa 30
minut

Jazda 2 godziny Przerwa 34 minuty Jazda 2.5 godziny Przerwa 30
minut

Poniższy wzór podziału jest nie legalny ponieważ druga przerwa jest niekompletna mniejsza 
niż 30 minut.

Jeśli kierowca zdecyduje się na 45-minutową przerwę (lub przerwy trwające łącznie 45 minut,
przed lub przed zakończeniem 4,5 godzinnej jazdy) Oznacza to, że następne 4,5-godzinny
okres  prowadzenia  pojazdu  zaczyna  się  od  zakończenia  przerwy,  a  także  w  celu  oceny
wymagań dotyczących przerw w nowym 4.5-godzinnym okresie,  nie należy odnosić  się do
czasu prowadzenia pojazdu zgromadzonego przed tym punktem na przykład:



Jazda 1.5 
godziny

Przerwa  15
minut

Jazda 1.5 
godziny

Przerwa  30
minut

Jazda 4.5 
godziny

Przerwa 45
minut

Uwaga: czas jazdy obejmuje wszystkie części nawet poza publicznymi drogami, gdzie reszta
tej podróży jest wykonywana na drodze publicznej. Podróże odbywające się całkowicie poza
drogą uznawane będą za "inną pracę".
Tak  więc  na  przykład  każdy  czas  spędzony  na  trasie  między  parkingiem  /  miejscem
postojowym  a obszarem przeładunkowym  pasażerów przed wyjazdem na drogę publiczną
stanowiłby czas prowadzenia pojazdu. Ale byłoby to uznane za inną pracę, w której wszyscy
pasażerowie zostali odebrani i dostarczeni na tym samym terenie poza drogami publicznymi.

Tygodniowy limit jazdy
To Maksymalny limit tygodniowego przejazdu, wynosi on 56 godzin, co dotyczy ustalonego 
tygodnia (patrz poniżej)

Dzienny limit Jazdy:

Maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu wynosi 9 godzin. Na przykład:

Jazda 4,5 
godziny

Przerwa 45 minut Jazda 4.5 godziny

Jazda 2 
godziny

Przerwa 45 minut Jazda 4.5 godziny Przerwa 45 minut Jazda 2.5 
godziny

Maksymalny dzienny czas jazdy może zostać zwiększony do 10 godzin Lecz tylko 2 razy w
ciągu tygodnia. Na przykład:

Jazda 4,5 
godziny

Przerwa 45 minut Jazda 4,5 godziny Przerwa 45 minut Jazda 1 
godzinę

Jazda 2 
godziny

Przerwa 45 minut Jazda 4,5 godziny Przerwa 45 minut Jazda 3,5 
godziny

Dzienny czas jazdy jest:
 -  łączny czas jazdy jest liczony między końcem jednego dziennego okresu odpoczynku a
początkiem następnego dziennego okresu odpoczynku lub:
-  łączny  czas  przejazdu  między  dziennym  okresem  odpoczynku  a  tygodniowym  okresem
odpoczynku.

Poniższy diagram przedstawia przykład tego, jak można to osiągnąć:



Niedziela Tygodniowy odpoczynek

Poniedziałek 9 godzin jazdy

Wtorek 10 godzin jazdy

  Środa 9 godzin jazdy

Czwartek 9 godzin jazdy

Piątek 10 godzin jazdy

Sobota 9 godzin jazdy

Niedziela Tygodniowy odpoczynek

Całkowite tygodniowe godziny = (4 x 9) + (2 x 10) = 56

Tak zwany dwutygodniowy limit jazdy rozpoczyna się o godzinie 00:00 w poniedziałek i kończy
o godzinie 24.00 w następną niedzielę.

Dwutygodniowy limit jazdy:
Maksymalny czas prowadzenia pojazdu przez okres dwóch tygodni wynosi 90 godzin; na 
przykład:

Tydzień Limit godzin jazdy Tygodniowe Godziny

9 56 godzin

10 34 godzin

11 45 godzin

12 45 godzin

13 43 godzin

Okresy odpoczynku:

 - Codzienne okresy odpoczynku
Kierowca  musi  wziąć  dzienny  okres  odpoczynku  w  każdym  okresie  24  godzinnym  po
zakończeniu poprzedniego dnia
 - lub tygodniowego okresu odpoczynku. 
11-godzinny  (lub  więcej)  codzienny  odpoczynek  nazywa  się  regularnym  dziennym
odpoczynkiem

odpoczynek jest nieprzerwanym okresem, w którym kierowca może swobodnie rozplanować 
swój czas. Czas spędzony w innym zatrudnieniu lub na podstawie obowiązków lub instrukcji, 
niezależnie od rodzaju zawodu, nie może być liczone jako odpoczynek, w tym praca, w której 
pracujesz na własny rachunek.



24 Godziny

Jazda + inna praca + przerwa = 13 godzin

Poniżej przedstawiono przykłady, w jaki sposób obowiązki kierowcy mogą być zorganizowane
zgodnie z zasadami dotyczącymi tygodniowego i dwutygodnika tygodniowego

Tygodniowy 2 Tygodniowy

Pomi
ędzy

tygod
niow
ym

odpo
czynk
iem

Pon 9 godzin jazdy Odpoczynek

56 godzin 
w 1

łączonym
tygodniu

Całkowita
ilość to 90
godzin w 2
łączonych

tygodniach

Wto 9 godzin jazdy Odpoczynek

Śro 9 godzin jazdy Odpoczynek

Czw Tygodniowy odpoczynek (skrócony)

Pia 10 godzin jazdy Odpoczynek Maks
ymal
nie
58

godzi
n

pomi
ędzy

2
łączo
nymi
tygod
niami

Sob 10 godzin jazdy Odpoczynek

Ndz 9 godzin jazdy Odpoczynek

Pon 9 godzin jazdy Odpoczynek

34 godziny w
2 łączonym

tygodniu

Wto 10 godzin jazdy Odpoczynek

Śro 10 godzin jazdy Odpoczynek

Czw Przerwa tygodniowa

Pia Przerwa tygodniowa

Sob Oddawanie godzin

Ndz 5 godzin jazdy Dzienny odpoczynek

Alternatywnie, kierowca może podzielić regularny dzienny okres odpoczynku na dwa okresy. 
Pierwszy okres musi wynosić co najmniej 3 godziny nieprzerwanego odpoczynku i może być 
zrobiony w dowolnym momencie w ciągu dnia. Drugi musi wynosić co najmniej 9 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku, co daje całkowity minimalny czas odpoczynku 12 godzin. 
Na przykład:

24-godzinny okres

Jazda +
inna

praca +
przerwa

Odpoczy
nek 3

godziny

Jazda + inna
praca +

przerwa = 4
godziny

Odpoczynek 9
godzin



= 8
godzin

Kierowca może zredukować swój  dzienny okres odpoczynku do co najmniej  9 godzin,  ale
może  to  być  zrobione  nie  więcej  niż  trzy  razy  między  dwoma  okresami  odpoczynku
tygodniowego:
nie jest wymagana rekompensata. Codziennego odpoczynku, który jest krótszy niż 11 godzin,
lecz  musi  wynosić  co  najmniej  9  godzin,  nazywa  się  zredukowanym  dziennym  okresem
odpoczynku

24-godzinny okres

Jazda + inna praca + przerwa = 15
godzin

   Zredukow
any 
dzienny 
odpoczyn
ek do  9 
godzin

Kiedy odbywa się codzienny odpoczynek

Może to być odebrane w pojeździe, o ile pojazd jest stacjonarny i posiada łóżko do spania.
Podsumowując, kierowca, który rozpoczyna pracę o godzinie 06.00 w dniu 1, musi ukończyć
Jazdę + inna prace + przerwy + dzienny odpoczynek najpóźniej do godziny 06.00 w dniu 2

Regularny dzienny okres odpoczynku wynoszący co najmniej 11 godzin

Lub podzielony regularny dzienny okres odpoczynku wynoszący co najmniej 12 godzin

Lub zredukowany dzienny okres odpoczynku wynoszący co najmniej 9 godzin.

Regularny dzienny odpoczynek:

To ciągły okres odpoczynku, co najmniej 11 godzin.

Podział dziennego okresu odpoczynku:

Regularny odpoczynek może odbywać się w dwóch oddzielnych okresach - pierwszy co 
najmniej 3 godziny, a drugi co najmniej 9 godzin

Zmniejszenie dziennego okresu odpoczynku:
Ciągły okres odpoczynku trwający co najmniej 9 godzin, bądź krócej niż 11 godzin.

Podwójna obsada:

"Wieloosobowa jazda" to sytuacja,  w której  podczas każdego okresu prowadzenia pojazdu
między dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku lub między codziennym okresem
odpoczynku  a  tygodniowym  okresem  odpoczynku  jest  co  najmniej  dwóch  kierowców  w
pojeździe,  którzy  prowadzą  jazdę.  W  pierwszej  godzinie  wieloosobowej  obecność  innego
kierowcy  jest  opcjonalna,  ale  przez  pozostałą  część  okresu  obowiązkowa.  Pozwala  to  na
wyjście  pojazdu  z  centrum  operacyjnego  i  zebranie  drugiego  kierowcy  po  drodze,  pod
warunkiem, że jest to wykonywane w ciągu 1 godziny od momentu wyjazdu z placu firmy.



Pojazdy kontrolowane przez dwóch lub więcej  kierowców podlegają  tym samym zasadom,
które dotyczą pojazdów jednoosobowych, oprócz codziennych warunków odpoczynku.
W przypadku, gdy pojazd jest obsługiwany przez dwóch lub więcej kierowców, każdy kierowca
musi mieć co najmniej 9 godzin odpoczynku dziennego w ciągu 30-godzinnego okresu, który
rozpoczyna się pod koniec ostatniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku. 

Organizowanie kierowców w taki sposób umożliwia rozłożenie obowiązków załogi przez okres
21 godzin. Jest to przykład, w jaki sposób można zorganizować obowiązki dwójki kierowców,
aby maksymalnie wykorzystać reguły wieloosobowe:

Kierowca 1 Kierowca 2

Dzienny odpoczynek Dzienny odpoczynek

Inna praca 1 godzina Dzienny odpoczynek (nie w 
ciężarówce) 1 godzina

Jazda 4.5 godziny POA 4.5 godziny

Przerwa + POA 4.5 godziny Jazda 4.5 godziny

Jazda 4.5 godziny Przerwa + POA 4.5 godziny

Przerwa + POA 4.5 godziny Jazda 4.5 godziny

Jazda 1 godzina Przerwa + POA 1 godzina

Przerwa 1 godzina Jazda 1 godzina

Dzienny odpoczynek (9 godzin) Dzienny odpoczynek (9 godzin)

Codzienny odpoczynek (9 godzin)
Maksymalny  czas  prowadzenia  pojazdu  dla  załogi  dwuosobowej  to  20  godzin  przed
wykonaniem  dziennego  odpoczynku  (chociaż  tylko  wtedy,  gdy  obaj  kierowcy  mają  prawo
jechać 10 godzin).

W  podwójnej  obsadzie  drugi  kierowca  w  załodze  może  niekoniecznie  być  tym  samym
kierowcą,  co  pierwszego  przejazdu  kierowca,  ale  z  zasady  może  to  być  dowolna  liczba
kierowców, o ile spełnione zostaną warunki. 

W  przypadku  obsady  wieloosobowej  pierwsze  45  minut  okresu  POA zostanie  uznane  za
przerwę, dopóki 2 kierowca nie wykona żadnej innej pracy.

Przejazdy promowe lub kolejowe
Jeśli  kierowca  towarzyszy  pojazdowi,  który  jest  transportowany  promem  lub  pociągiem,
wymagania dotyczące odpoczynku codziennego są bardziej elastyczne.

Regularny dzienny okres odpoczynku może zostać przerwany nie więcej niż dwa razy,  ale
łączna przerwa nie może przekraczać 1 godziny. Pozwala to na wjazd na prom jak i wyjazd z
promu. Jeśli przerwie się okres odpoczynku w ten sposób, całkowity czas wypoczynku musi
wynosić 11 godzin. W okresie odpoczynku musi być dostępne łóżko lub kuszetka.

Regularny okres odpoczynku tygodniowego to co najmniej 45 godzin.

Co tygodniowy okres odpoczynku, podczas którego kierowcy mogą swobodnie rozporządzać
swoim  czasem.  Może  to  być  "regularny  tygodniowy  okres  odpoczynku"  lub  "skrócony
tygodniowy okres odpoczynku".



Uwaga: faktyczny tydzień pracy rozpoczyna się pod koniec tygodniowego okresu odpoczynku
i kończy się, gdy rozpoczyna się kolejny tygodniowy okres odpoczynku, co może oznaczać, że
cotygodniowy  odpoczynek  odbywa  się  w  środku  tygodnia  pomiędzy  (poniedziałkiem  a
niedzielą). To jest całkowicie do akceptowane - lecz tydzień roboczy nie musi być zgodny ze
"stałym"  tygodniem  pracującym  określonym  w  przepisach,  pod  warunkiem  spełnienia
wszystkich odpowiednich limitów.

Alternatywnie, kierowca może zredukować tygodniowy okres odpoczynku do co najmniej 24 
godzin. Jeśli zostanie podjęta redukcja, należy ją wyrównać przez oddanie odpoczynku za 
jednym razem przed końcem czwartego tygodnia.

Na przykład:

prawidłowy  regularny  dzienny  okres  odpoczynku  mógłby  zostać  przerwany  w następujący
sposób

Odpoczyn
ek
2 godziny

Jazda / inna praca 
(wjazd na prom/pociąg)
30 minut

Odpoczynek na 
promie bądź 
pociągu 7 godzin

Jazda / inna praca 
na zjazd z promu 
bądź pociągu 
30 minut

Odpoczyne
k 
2 godziny

Odpoczyn
ek
45 min

Jazda/inna praca
Wjazd na 
prom/pociąg 30min

Odpoczynek na 
promie bądź pociągu 
2 godziny

Jazda/inna praca
Wjazd na 
prom/pociąg 30min

Odpoczyne
k 
7 godzin

Jazda 4,5 
godziny i 
wjazd na 
prom

Odpoczynek na 
promie 2 godziny

Jazda/inna praca 
Na zjazd z 
promu/pociągu 
1 godzina

Odpoczynek 
9 godzin

Tygodniowe okresy odpoczynku:

kierowca musi rozpocząć tygodniowy okres odpoczynku nie później niż po upływie sześciu 
kolejnych 24-godzinnych okresów od końca ostatniego tygodniowego okresu odpoczynku

Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3

odp odp

45 godzin 144 godziny 45 godzin 80 godzin 45 
godzin

Na przykład:

W przypadku, gdy kierowca zmniejsza tygodniowy okres odpoczynku do 33 godzin w tygodniu
1, musi to zrekompensować ten 12 godzinny okres odpoczynku do innego okresu odpoczynku,
i musi to być co najmniej 9 godzin przed końcem tygodnia 4. Odszkodowanie to nie może być
podjęta w kilku mniejszych okresach. (Patrz przykład poniżej).



Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4

Tygodni
owy

odpoczy
nek

33 godziny 45 godzin 45 godzin

45 godzin +
12 godzin 
Oddanie

Regularny odpoczynek tygodniowy to okres trwający co najmniej 45 godzin

Zmniejszone tygodniowy odpoczynek to okres trwający co najmniej 24, krócej niż 45 godzin

W dwóch łączonych tygodniach kierowca musi wziąć:

- 2 tygodniowe odpoczynki bądź

- 1 pełny tygodniowy odpoczynek i jeden skrócony

Poniższe  tabele  przedstawiają  przykłady,  w  jaki  sposób  obowiązki  kierowcy  mogą  być
zorganizowane  zgodnie  z  zasadami  tygodniowego  odpoczynku,  które  umożliwiają  kolejną
redukcję dwóch tygodniowych okresów odpoczynku. Jest to zgodne z zasadami, ponieważ co
najmniej  jeden regularny i  jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku zostały podjęte w
dwóch kolejnych tygodniach

Tydzień 1 Tydzień   2 Tydzień 3

45  godzin
odp

24
godziny
odp

27 godzin odp

Poniższa tabela jest przykładem, w jaki sposób obowiązki kierowcy mogą być zorganizowane
zgodnie  z  zasadami  co  tygodniowego  odpoczynku,  przy czym jeden  skrócony tygodniowy
okres  odpoczynku  może  zostać  podjęty  w  dowolnym  okresie  dwóch  kolejnych  tygodni  w
normalnych okolicznościach.

Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3

45
godzin
odp

24 
godziny 
odp

Tygodniowy  okres odpoczynku,  który upływa  w ciągu dwóch tygodni,  może być  liczony w
każdym tygodniu, ale nie w obu. Jednakże okres odpoczynku trwający co najmniej 69 godzin
może być liczony jako dwa tygodnie odpoczynku (np. 45-godzinny odpoczynek tygodniowy, a
następnie 24 godziny), pod warunkiem, że kierowca nie przekracza 144 godzin pracy przed
lub po okresie spoczynku.

Streszczenie ograniczeń UE dotyczących godzin kierowców:



Przerwy od jazdy

Przerwę nie mniej niż 45 minut należy wykonać po nie więcej niż 4,5 
godzinach jazdy. Przerwę można podzielić na dwa okresy - pierwsze 
co najmniej 15 minut i drugie co najmniej 30 minut - po 4,5 godzinnej 
jeździe.

Dzienna jazda Maksymalnie 9 godzin, przedłużanie do 10 godzin nie więcej niż dwa 
razy w tygodniu.

Tygodniowa jazda Maksymalnie 56 godzin.

Jazda pomiędzy 2 
tygodniami

Maksymalnie 90 godzin w dowolnym okresie dwóch tygodni.

Dzienny odpoczynek

Minimalna okres odpoczynku to 11 godzin, który może być zmniejszony
do co najmniej 9 godzin nie więcej niż trzy razy między tygodniowymi 
przerwami. Mogą być podjęte w dwóch okresach, pierwszy co najmniej 
3 godzinny i drugi co najmniej 9 godzinny. Ten dzienny odpoczynek 
musi być odebrany w ciągu 24 godzin od zakończenia ostatniego 
dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku.

Podwójna obsada 

9-godzinny odpoczynek musi zostać podjęty w ciągu 30 godzin od 
rozpoczęcia ostatniego dziennego lub tygodniowego okresu 
odpoczynku. Przez pierwszą godzinę pracy na w podwójnej obsadzie, 
obecność innego kierowcy jest nieobowiązkowa, ale na pozostały czas 
jest to obowiązkowa.

Dzienny odpoczynek 
na promie bądź 
pociągu

Regularny dzienny okres odpoczynku to (co najmniej 11 godzin) może 
zostać przerwany nie więcej niż dwukrotnie o całkowitym czasie 
trwania nie dłuższym niż 1 godzinę, pod warunkiem że kierowca 
podróżuje promem lub pociągiem i ma dostęp do łóżka bądź kabiny 
sypialnianej

 Tygodniowy 
odpoczynek

Zwykły odpoczynek co najmniej 45 godzin lub co najmniej 24-godzinny 
odpoczynek tygodniowy musi zostać odbyty nie później niż na koniec 
sześciu kolejnych 24-godzinnych okresów od końca ostatniego 
tygodnia odpoczynku. W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca musi 
mieć co najmniej dwa tygodniowe odpoczynki - jeden z nich musi mieć 
co najmniej 45 godzin. Tygodniowy odpoczynek może być skrócony w 
jednym tygodniu lecz nie w dwóch tygodniach, Każda redukcja musi 
być wyrównana w jednym ciągiem przez dodanie odpoczynku do 
innego okresu odpoczynku który musi wynosić co najmniej 9 godzin 
przed końcem czwartego tygodnia.

Reguły  krajowe  GB  (AETR  rules),  zawarte  w  ustawie  o  transporcie  z  1968  r.,  Mają
zastosowanie  do  większości  pojazdów  towarowych,  które  są  zwolnione  z  przepisów  UE.
Oddzielne przepisy mają zastosowanie do Irlandii Północnej

Domestic rules wyjątki 

Następujące grupy są zwolnione z przepisów krajowych - godzin kierowców:
- kierowców Sił Zbrojnych, policji i straży pożarnej
- kierowcy, którzy nie korzystają z drogi publicznej



 orazprywatna, tzn. nie w związku z pracą lub w jakikolwiek sposób zarabiania na życie.

Domestic driving limits

Jazda jest definiowana jako kontrola pojazdu w celu kontrolowania jego ruchu, niezależnie od
tego, czy jest w ruchu czy stacjonarny z uruchomionym silnikiem, nawet przez krótki okres
czasu.

Codzienna jazda
W dowolnym dniu roboczym maksymalna dozwolona jazda wynosi 10 godzin. Dzienny limit
kierowcy dotyczy jazdy na i poza drogą publiczną. Drogami terenowymi do celów rolnictwa,
kamieniołomu, leśnictwa, robót budowlanych lub inżynierii lądowej liczy się jako obowiązek, a
nie czas prowadzenia pojazdu.

Dzień to 24-godzinny okres rozpoczynający się od rozpoczęcia służby

Codzienny obowiązek
W dowolnym dniu roboczym maksymalna dopuszczalna ilość obowiązków wynosi 11 godzin. 
Kierowca jest zwolniony z codziennego obowiązku pracy (11 godzin) w dowolnym dniu 
roboczym, gdy nie jeździ.

Kierowca,  który  nie  jeździ  dłużej  niż  4  godziny  w każdy  dzień  tygodnia,  jest  zwolniony  z
dziennego limitu pracy.

Obowiązek: w przypadku kierowcy pracownika, oznacza to, że jest on na służbie (niezależnie
od  tego,  czy  prowadzi  samochód  czy  wykonuje  prace  w  inny  sposób)  dla  każdego,  kto
zatrudnia go jako kierowcę. Dotyczy to wszystkich okresów pracy i jazdy, ale nie obejmuje
dziennego  odpoczynku  lub  przerw.  Pracodawcy  powinni  również  pamiętać,  że  mają
dodatkowe obowiązki w celu zapewnienia, aby kierowcy mieli wystarczająca ilość odpoczynku
zgodnie z prawodawstwem w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Dla  kierowców  właścicieli  oznacza  to  prowadzenie  pojazdu  związanego  z  prowadzoną
działalnością lub wykonywanie innych czynności związanych z pojazdem i jego ładunkiem.

Kierowcy niektórych pojazdów są zwolnieni z innych obowiązków lecz nie z dziennych limitów
jazdy,  a mianowicie:  pojazdy ciężarowe, jak i  pojazdy dwu zadaniowe których maksymalna
dopuszczalna masa nie przekracza 3,5 tony:

- u lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych lub weterynarzy;

- u w celu sprawdzenia, czyszczenia, konserwacji, naprawy, montażu lub montażu

- przez przedstawicieli handlowych;
 - przez AA, RAC lub RSAC; oraz
 - do kinematografii lub nadawania programów radiowych i telewizyjnych.

Ewidencjonowanie
Musisz przechowywać rejestry swoich godzin pracy w tygodniowym arkuszu kalkulacyjnym. 
Przykład takiego arkusza:



Operatorzy powinni sprawdzać i podpisywać każdy tygodniowy arkusz danych.
Rekordowe książki zawierające tygodniowy arkusze pracy nie są dostępne w The Stationery
Office. VOSA może zawierać nazwy komercyjnych drukarni, którzy je produkują.

Alternatywnie,  zatwierdzony  przez  Unię  Europejską  zaplombowany  tachograf  może  być
używany do rejestrowania działalności kierowcy, podczas gdy podlega przepisom godzin pracy
kierowców. 

Podczas rejestrowania w ten sposób i gdzie wymagane są przepisy krajowe (patrz schemat
poniżej),  należy  przestrzegać  wszystkich  zasad  dotyczących  wyposażenia  i  użytkowania
tachografu

Jeśli tachograf jest zamocowany do pojazdu, który podlega przepisom krajowym, ale nie jest
wykorzystywany do wytworzenia prawnie wymaganego zapisu,  operator i  kierowca powinni
jednak upewnić się, że tachograf jest właściwie skalibrowany i zabezpieczony. Tachograf nie
musi  być  ponownie  skalibrowany  pod  warunkiem,  że  plomby  pozostaną  nienaruszone,  a
pojazd pozostaje poza zakresem przepisów UE.

Zwolnienia  z  prowadzenia  dokumentacji  Niektóre  grupy  są  zwolnione  z  obowiązku
prowadzenia  rejestrów  zgodnie  z  zasadami  krajowymi  dotyczącymi  godzin  kierowców.
Postępuj zgodnie z diagramem poniżej, aby ustalić, czy musisz prowadzić rejestry.



**  Jakakolwiek  jazda  terenowa  prowadzona  na  potrzeby  rolnictwa,  kopalnictwa,  leśnictwa,
budownictwa, inżynierii lądowej i utrzymania dróg nie liczy się na tę sumę.

Emergencies ( Sytuacje nadzwyczajne )

Reguły  krajowe  GB  są  zredukowane  w  przypadkach,  w  których  konieczne  jest  podjęcie
natychmiastowych działań w celu uniknięcia:
- zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt;
- poważne przerwanie podstawowych usług publicznych (gazu, wody, energii elektrycznej lub
wody), usług telekomunikacyjnych lub pocztowych, koleje, porty lub porty lotnicze; 
lub poważne uszkodzenie mienia.
W takich przypadkach limity jazdy jak i obowiązków są zawieszone na czas trwania awarii.

Rejestry pojazdów przewożących artykuły pocztowe:
Tachografy muszą być zainstalowane i używane we wszystkich pojazdach o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, które przenoszą paczki i pisma na usługi pocztowe.
Kierowcy  takich  pojazdów mogą być  zwolnieni  z  przepisów Unii  Europejskiej  dotyczących
godzin kierowców, ale jeśli tak, muszą nadal spełniać brytyjskie przepisy krajowe.

Podróżując za granicę:
Reguły krajowe GB obowiązują tylko w Wielkiej Brytanii, ale musisz przestrzegać krajowych
przepisów w  innych  krajach,  w  których  podróżujesz.  Ambasady  tych  państw  będą  mogły
pomóc w ustaleniu zasad, które muszą być zastosowane.

Na przykład niemieckie przepisy krajowe wymagają, aby kierowcy samochodu dostawczego w
przedziale 2,8-3,5 tony rejestrowali szczegóły swoich podróży w dzienniku w formacie AETR.
Oznacza  to,  że  kierowcy  z  Wielkiej  Brytanii  muszą  korzystać  z  dziennika  podróży,  gdy
podróżują  przez  kraje  do  lub  przez  Niemcy.  Kopie  tych  książek  można  uzyskać  od
Stowarzyszenia Transportu Drogowego (Tel: 01733 263434).

Typy pojazdów mieszanych:
Jeśli  zdarzy się, że kierowca dzieli  czas na prowadzenie pojazdów ciężarowych i pojazdów
pasażerskich  zgodnie  z  brytyjskimi  przepisami,  wówczas  w  dowolnym  dniu  roboczym  lub
tygodniu,  jeśli  spędza  większość  czasu  na  pojazdach  osobowych,  wówczas  obowiązują
odpowiednie przepisy GB dla samochodów osobowych.

Regulamin czasu pracy:
Kierowcy  podlegający  brytyjskim  zasadom  dotyczącym  czasu  pracy/jazdy  mają  wpływ  na
cztery przepisy brytyjskiego Regulaminu Pracy 1998 

Mieszana droga krajowa UE / AETR i GB
Wielu  kierowców  poświęca  trochę  czasu  na  jazdę  pod  jedna  z  reguł,  a  inna  pod  innym
zestawem, być może nawet tego samego dnia. Jeśli pracujesz częściowo na zasadach UE /
AETR, a częściowo zgodnie z przepisami krajowymi w ciągu dnia lub tygodnia, należy wziąć
pod  uwagę  następujące  kwestie  (przepisy  UE  mają  pierwszeństwo  przed  przepisami
krajowymi GB): 
 - Czas spędzony w podróży samochodem do UE te reguły nie mogą być uznawane za czas
wolny od przepisów krajowych GB.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych i inne obowiązki zgodnie z zasadami obowiązującymi
w Wielkiej  Brytanii  (w tym prawo jazdy,  pozwolenie pracy w innym państwie) liczy się jako
udział w pracy, ale nie jako okres odpoczynku zgodnie z przepisami UE.
 -  Prowadzenie  pojazdów  zgodnie  z  zasadami  UE  uwzględnia  ograniczenia  jazdy  i
obowiązków zgodnie z przepisami krajowymi GB.



 -   Każdy kierowca  na podstawie  przepisów UE w ciągu  tygodnia  oznacza  to  ze  musisz
odebrać dzienny odpoczynek zgodnie z przepisami UE podczas kiedy prowadzisz auto poza
GB a także odebrać swój tygodniowy odpoczynek zgodnie z przepisami EU.

Limity jazdy
Ograniczenie krajowe (GB domestic limit )
(maksymalnie 10 godzin jazdy dziennie) musi to być zawsze przestrzegane. Ale w dowolnym
momencie,  kiedy  prowadzisz  pojazd  zgodnie  z  przepisami  UE,  musisz  przestrzegać
wszystkich zasad i ograniczeń UE dotyczących jazdy.

Inne ograniczenia 
GB domestics limit (tj. Nie więcej niż 11 godzin na służbie). Ale podczas pracy na zasadach
UE musisz przestrzegać wszystkich reguł dotyczących przerw, codziennego odpoczynku (tylko
w tych dniach, kiedy faktycznie jeździsz) i odpoczynku tygodniowego.

Okresy odpoczynku i przerwy
Ponownie, zawsze przestrzegaj przepisów UE dotyczących okresów odpoczynku i przerw w 
dniach i tygodniach, kiedy przemieszczasz się w UE.
Tygodniowy okres odpoczynku nie jest wymagany w ustalonym tygodniu, w którym kierowca 
nie prowadzi pojazdów na podstawie przepisów UE. Jeżeli kierowca pracuje zgodnie z 
przepisami UE w ciągu tygodnia i zgodnie z przepisami krajowymi GB w następnym tygodniu, 
kierowca może przyjąć w regularnych odstępach tygodniowych lub zredukowanych tygodniowy
odpoczynek w pierwszym tygodniu. Jeśli kierowca ma skrócony tygodniowy odpoczynek, 
rekompensata będzie wymagana przed końcem trzeciego tygodnia. Jeśli ten wzór pracy trwa 
nadal, kierowca może co drugi tydzień pracować normalnie lub zredukować tygodniowy okres 
odpoczynku.
Jeśli kierowca pracuje zgodnie z przepisami krajowymi GB w tygodniu i przepisami UE w 
drugim tygodniu, tygodniowy odpoczynek wymagany w drugim tygodniu musi rozpocząć się 
nie później niż 144 godziny po rozpoczęciu służby lub po godzinie 00.00 w poniedziałek.

Zapisy
W ciągu tygodnia, w którym odbyła się jazda, wszelkie poprzednie prace musiałyby zostać
zarejestrowane jako "inna praca" na wykresie tachografu, wydruku lub ręczne wprowadzanie
przy  użyciu  ręcznego  urządzenia  wejściowego  tachografu  cyfrowego  lub  legalnego  zapisu
krajowego GB w dzienniku. Kierując pojazdem podlegającym regułom UE lub AETR, kierowca
musi przedstawić na żądanie zapisy tachografu (w tym inne opisy pracy opisane powyżej) na
bieżący dzień i poprzednie 28 dni.

Zatwierdzony tachograf jest wymaganym urządzeniem, w którym są rejestrowane czynności
kierowców  podlegających  przepisom  UE  dotyczącym  godzin  kierowcy  AETR,  a  także
szybkość, odległość i czas pojazdu. Istnieją dwa główne rodzaje tachografów - analogowych i
cyfrowych. Jedynym wyjątkiem jest prowadzenie pojazdu zajmującego się zbieraniem węgla
kamiennego. W tym przypadku podlegasz przepisom UE dotyczącym godzin kierowców, ale
nie potrzebujesz tachografu.


	Czas pracy kierowcy tira w Anglii
	Domestic driving limits


