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W PIGUŁCE



Pierwsze zmiany dotyczące funkcjonowania międzynarodowego
transportu drogowego zapoczątkowali Niemcy, wprowadzając MiLoG.
Kolejna była francuska ustawa  Loi Macron.

Już niebawem przewoźnicy będą mierzyć się z kolejnymi zmianami w
prawie drogowym. Od 20 sierpnia zaczną obowiązywać pierwsze
założenia Pakietu Mobilności. Regulacje będą wprowadzane etapami,
dzięki czemu właściciele firm transportowych mają jeszcze czas, by się do
nich w pełni przygotować. Zdaniem Komisji Europejskiej, celem zmian w
międzynarodowym prawie transportowym jest zachowanie balansu
pomiędzy bezpieczeństwem kierowców, sprawiedliwością społeczną, a
zrównoważoną gospodarką, przy jednoczesnej dbałości o potrzeby
rynkowe i gospodarcze krajów UE.

U dużym skrócie celem Pakietu Mobilności jest poprawa warunków pracy
kierowców we wszystkich krajach Wspólnoty.

 Obowiązkowych odpoczynków kierowców

 Powrotu kierowcy do bazy

 Wydłużenia czasu prowadzenia pojazdu

 Kabotażu

 Zasad delegowania kierowców

 Licencji i tachografów dla  przewoźników z flotą 

 od 2,5t do 3,5t w transporcie międzynarodowym 

 Wymiany tachografów
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Pakiet Mobilności wprowadza nowe przepisy dotyczące czasu pracy kierowców i
odpoczynków. Jak przekonują jego autorzy, celem jest poprawa bezpieczeństwa na
drogach oraz zapobieganie nieuczciwej konkurencji wynikającej z nieprzestrzegania
przepisów przez niektórych przewoźników. Ważna jest także ochrona warunków
pracy kierowców i ich bezpieczeństwo nie tylko w pracy, ale również podczas
odpoczynku. Stąd rozszerzone zostaną kontrole przedsiębiorstw transportowych pod
kątem przestrzegania omawianych przepisów.

Również kierowcy będą musieli posiadać pełną wiedzę w zakresie czasu prowadzenia
pojazdu, odpoczynków, a także zagrożeń, wynikających z nadmiernego zmęczenia
podczas pracy.
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__________________________________________________________1. Obowiązkowe odpoczynki kierowców (20 sierpnia 2020)

_______________________________________________________________1.1. Odbieranie regularnych tygodniowych odpoczynków w kabinie.

Zgodnie z nowymi przepisami, każdy odpoczynek trwający dłużej niż 45 godzin
kierowca będzie musiał odbyć poza kabiną, w miejscu posiadającym odpowiednie
zaplecze sanitarne i zapewniającym bezpieczeństwo zarówno truckerowi, jak i
wiezionemu ładunkowi. Miejsce to może sąsiadować z parkingiem.

20262020

20 sierpienia 2020

WAŻNE!

Bezpieczne i chronione parkingi powinny być audytowane i certyfikowane zgodnie z
normami unijnymi. Procedury audytu powinny prowadzić do tego, by  parkingi stale
spełniały określone normy.  

Spełnianie obowiązków w zakresie opłacania zakwaterowania na takim parkingu
będzie spoczywało na przedsiębiorstwie transportowym.

Przewoźnicy i kierowcy będą mieli dostęp do informacji na temat dostępnych miejsc
odpoczynku o wymaganych standardach. Będzie można je zdobyć na stronie
internetowej, na której będą na bieżąco aktualizowane. Komisja Europejska
opublikuje wykaz wszystkich parkingów objętych certyfikatem.
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W ramach sieci TEN-T (Transeuropejska sieć transportowa) ma powstać tyle nowych, 
bezpiecznych parkingów, by odległość między nimi nie przekraczała 100 km.

WAŻNE! 

W przypadku pracy w załodze kilkuosobowej, kierowca może wykorzystać przerwę
trwającą 45 minut w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, pod warunkiem,
że podczas tej przerwy nie będzie zaangażowany w pomoc truckerowi
prowadzącemu pojazd.

_______________________________________________________________1.2. Przerwy

Czas pracy kierowcy, a przede wszystkim okresy odpoczynku, są ustalone tak, by
zminimalizować zagrożenie dla ruchu drogowego. Obecnie obowiązują między
innymi tygodniowe okresy odpoczynku - regularny (45 godzin) i skrócony (co najmniej
24 godziny). Dziś kierowca w ciągu dwóch tygodni pracy wykorzystuje co najmniej
dwa regularne tygodniowe odpoczynki i jeden skrócony tygodniowy odpoczynek.

Pakiet Mobilności zmienia jednak zasadę dotyczącą odpoczynków tygodniowych
(skróconych i regularnych). Od momentu obowiązywania nowych przepisów,
kierowca w ciągu dwóch tygodni pracy  będzie musiał wykorzystać: 
-  dwa regularne okresy odpoczynku
- jeden regularny skrócony okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres
odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny.

_______________________________________________________________1.3. Odbieranie skróconych tygodniowych odpoczynków

Skrócony odpoczynek można odebrać najpóźniej po zakończeniu sześciu okresów
24- godzinnych (które   liczy się od końca poprzedniego tygodniowego regularnego
okresu odpoczynku).

wykrywanie wtargnięć i zapobieganie im

oświetlenie i widoczność

awaryjny punkt kontaktowy i procedury awaryjne

infrastrukturę sanitarną odpowiednią dla każdej płci

możliwości zakupu żywności i napojów 

łączność umożliwiającą komunikację

zasilanie elektryczne

Takie parkingi zagwarantują:
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Po wykorzystaniu przez kierowcę dwóch tygodniowych skróconych odpoczynków
pod rząd, kolejnym będzie odpoczynek tygodniowy regularny, wraz z należnymi
rekompensatami. Taki odpoczynek będzie musiał odbyć się obowiązkowo w
siedzibie firmy, w kraju, w którym jest zarejestrowana lub w miejscu zamieszkania
kierowcy. Powrót kierowcy do kraju będzie wymagał udokumentowania.

Kierowca musi jednorazowo odebrać pozostałą część skróconego tygodniowego
okresu odpoczynku. Rekompensata jest odbierana przed upływem trzeciego
tygodnia pracy, następującego bezpośrednio po tygodniu, w którym odbył się
skrócony tygodniowy odpoczynek.

Natomiast jeżeli kierowca wykorzysta dwa skrócone odpoczynki pod rząd,
następujący po nich tygodniowy regularny odpoczynek musi zostać poprzedzony
rekompensatą za nie.

Okresy odpoczynku odbierane jako rekompensata, trwające ponad 45 godzin, nie
mogą być spędzane w kabinie. Podobnie jak każdy odpoczynek trwający ponad 45
godzin, powinny odbyć się w stosownych warunkach - w miejscu wyposażonym w
odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną, dostosowaną do każdej płci.
Koszty noclegu ponosi wówczas pracodawca.

_______________________________________________________________1.4. Odbieranie tygodniowych skróconych odpoczynków

_______________________________________________________________1.5. Czym jest należna rekompensata?

_______________________________________________________________1.6. Przerywanie odpoczynków na promie

Kierowca, który podczas wykonywania transportu znajduje się na promie lub w
pociągu i wykorzystuje regularny dzienny lub skrócony tygodniowy okres
odpoczynku, okres ten może przerwać dwukrotnie innymi czynnościami
zawodowymi, trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę.

Ważne! 

Podczas odpoczynku musi mieć do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę.

Kierowcy wykonujący transporty międzynarodowe mogą wykorzystać dwa skrócone
tygodniowe okresy odpoczynku pod rząd, pod warunkiem, że w ciągu następujących
po nich 4 tygodni pracy wykorzystają tygodniowe okresy odpoczynku, z których 
przynajmniej dwa muszą być regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku.
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Pakiet Mobilności nakłada na przewoźnika obowiązek organizowania pracy
kierowców w taki sposób, aby mieli oni możliwość powrotu do centrum operacyjnego
(bazy) w celu wykorzystania wymaganych odpowiednich odpoczynków. W tym czasie
powinni wykorzystać chociaż jeden regularny tygodniowy odpoczynek lub
tygodniowy odpoczynek trwający ponad 45 godzin, stanowiący rekompensatę za
skrócony tygodniowy odpoczynek.

Istotne jest, aby przedsiębiorstwa transportowe tak organizowały pracę kierowców,
aby nie spędzali oni zbyt wiele czasu poza domem i aby mogli korzystać z długich
odpoczynków np. w miejscu zamieszkania. Ostatecznie to kierowcy powinni mieć
swobodę wyboru, gdzie spędzą okres odpoczynku - w domu czy w siedzibie firmy.

Takie działania muszą być udokumentowane w postaci zapisów tachografów, planów
pracy kierowców lub innych dokumentów. Powinny być dostępne w lokalu
przedsiębiorstwa transportowego i okazywane na żądanie organom kontroli.

20262020

20 sierpnia 2020

__________________________________________________________2. Powrót kierowcy do bazy (20 sierpnia 2020)

__________________________________________________________3. Wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu (20 sierpnia 2020)

Kierowca będzie mógł przekroczyć dzienny lub tygodniowy czas prowadzenia
pojazdu maksymalnie o godzinę, aby dotrzeć do bazy lub miejsca zamieszkania, w
celu wykorzystania tygodniowego regularnego i skróconego okresu odpoczynku.
Warunek jest jednak taki, że dodatkowa godzina jazdy nie może zagrażać
bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Kierowca będzie miał także drugą możliwość - będzie mógł  wydłużyć jazdę aż  o dwie
godziny, pod warunkiem, że bezpośrednio przed rozpoczęciem dodatkowego czasu
pracy  wykorzysta 30 minut przerwy.

Powody wydłużenia godzin pracy będą wpisywane odręcznie na wykresówce
urządzenia rejestrującego, na wydruku z urządzenia rejestrującego lub na planie
pracy, najpóźniej tuż po dotarciu do miejsca docelowego.

Każdy wydłużony czas pracy musi być kompensowany równoważnym okresem
odpoczynku, wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia
pracy, następującego po tygodniu, w którym miało miejsce wydłużone prowadzenie
pojazdu.
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Pakiet Mobilności wprowadza zmiany w dotychczasowych regulacjach dotyczących
kabotażu.   Obecnie możliwe są trzy operacje kabotażowe w obcym kraju, w ciągu
siedmiu dni. Po wejściu w życie Pakietu Mobilności przewoźnik będzie mógł
wykonywać maksymalnie trzy kabotaże w ciągu kolejnych siedmiu dni
kalendarzowych, jednak kierowca nie będzie mógł wykonać kolejnego kabotażu na
terytorium tego samego kraju, jeżeli nie miną przynajmniej cztery dni od ostatniego
wyjazdu tego rodzaju. Oznacza to, że pojazd będzie zamrożony (stąd stosowana w
odniesieniu do tego przepisu nazwa cooling off) na okres co najmniej 4 dni po
odbyciu kabotażu (np. na terenie Niemiec).

5. Zasady dotyczące delegowania kierowców w transporcie
międzynarodowym (marzec 2022)

przewozy bilateralne
przewozy tranzytowe
przewozy   kombinowane (jeśli wykonywane są w ramach transportu
bilateralnego)
przewozy typu cross trade (zwolnienie obejmuje 1 operację doładunku lub
rozładunku lub 2 operacje doładunku lub rozładunku w drodze powrotnej, pod
warunkiem, że odbywają się one w trakcie trwania przewozu bilateralnego.
Zwolnienie obowiązuje przy obowiązku ręcznego notowania momentu
przekraczania granicy).

Pakiet Mobilności wprowadza zwolnienie z zasad delegowania dla kierowców
wykonujących:

20262020

Marzec 2022

4. Kabotaż (marzec 2022)

____________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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obowiązku wysłania przez przewoźnika zgłoszenia delegowania, elektronicznie, za
pomocą systemu IMI, przy użyciu wielojęzycznego, standardowego formularza.
Należy to wykonać najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania.
obowiązku posiadania w pojeździe i okazywania do kontroli w formie papierowej
lub elektronicznej kopii: zgłoszenia do delegowania, listów przewozowych i
zapisów tachografu z wpisanymi symbolami państw, których granicę się
przekracza.
obowiązku wysyłania na żądanie organu kontrolnego, elektronicznie, za pomocą
systemu IMI, dokumentacji związanej z delegowaniem kierowcy (w tym: umowy o
pracę, ewidencji czasu pracy i potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia, zapisów
tachografu i listów przewozowych oraz kopii zgłoszenia do delegowania).

Zmienią się także zasady zgłaszania i rozliczania płacy kierowców delegowanych.
Ograniczono wymogi administracyjne i kontrolne do:

20262020

Czerwiec 2022

6. Licencje i tachografy dla przewoźników z flotą od 2,5 t do 3,5 t   
    w transporcie międzynarodowym (czerwiec 2022 r.)

uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika
uzyskanie licencji wspólnotowej
wykazanie zdolności finansowej na wymaganym poziomie

Najważniejszą zmianą dla przewoźników zarządzających flotą poniżej 3,5 tony jest
wprowadzenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, co do
tej pory nie było wymagane. 

Po wejściu w życie Pakietu Mobilności, na przedsiębiorców wykonujących przewozy
samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 - 3,5 tony zostaną nałożone w
związku z tym nowe obowiązki:

WAŻNE!

Komisja Europejska ustaliła poziom wymaganego zabezpieczenia finansowego na 
1,8 tys. euro na pierwszy pojazd we flocie oraz po 900 euro na każdy kolejny.

__________________________________________________________
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Kalendarium zmian dotyczących tych urządzeń przedstawia się następująco:

- obowiązkowa wymiana tachografów analogowych i cyfrowych na smart tachografy II
generacji - grudzień 2024 r.
- obowiązek przechowywania i okazywania do kontroli danych z tachografu z danego
dnia i poprzedzających go 56 dni - grudzień 2024 r.
- obowiązkowa wymiana smart tachografów I generacji na smart tachografy II
generacji - wrzesień 2025 r.
- obowiązkowe stosowanie tachografów i rejestracja czasu pracy oraz odpoczynków
kierowców aut do 3,5 t w transporcie międzynarodowym - lipiec 2026 r.

Przypomnijmy. Nowe smart tachografy zapisują automatycznie położenie pojazdu w
następujących po sobie punktach (lub w punkcie położonym najbliżej tych miejsc, w
którym dostępny jest sygnał satelitarny). Ponadto dla ułatwienia ustalenia zgodności
przez organy kontrolne, tachograf rejestruje informacje o tym, do jakiego celu
wykorzystany był pojazd - przewozu rzeczy lub osób.

Właśnie dlatego pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy po upływie 36 miesięcy od
wejścia w życie szczegółowych przepisów zawartych w Pakiecie Mobilności, będą
wyposażone w tachografy podłączone do systemu nawigacji satelitarnej.

Automatyczne zapisywanie przekroczenia granicy będzie dotyczyło pojazdów
zarejestrowanych po raz pierwszy w którymś z państw członkowskich, w ciągu dwóch
lat od wejścia w życie szczegółowych przepisów. 

Kierowcy niezmiennie, tak jak odbywało się to do tej pory, będą musieli rejestrować
kraj rozpoczęcia i zakończenia dziennego czasu pracy, poprzez wprowadzenie
odpowiedniego symbolu na tachografie. Każdorazowe przekroczenie granicy będzie
rejestrowane poprzez wprowadzenie przez kierowcę symbolu kraju, do którego
wjechał. Musi się to odbyć bezpośrednio po przekroczeniu granicy, na najbliższym
możliwym postoju. W przypadku inteligentnych tachografów kraj będzie rejestrowany
automatycznie.

7. Wymiana tachografów (grudzień 2024 r. - lipiec 2026 r.)

20262020

Grudzień 2024

__________________________________________________________


