
PRAWO SOCJALNE W TRANSPORCIE DROGOWYM

ROZPORZ�DZENIE (WE) NR 561/2006, DYREKTYWA 2006/22/WE, 

ROZPORZ�DZENIE (EWG) NR 3821/85

GN 5 – przyj�ta w grudniu 2007, opublikowana w lutym 2008, zmodyfikowana w grudniu 

2009; 

WYTYCZNA NR 5 - I 

Kwestia: Formularz dotycz�cy �wiadectwa działalno�ci ustanowiony decyzj� Komisji z 

dnia 12 kwietnia 2007 r. 

Artykuł: art. 11 ust. 3 dyrektywy 2006/22/WE 

Podej�cie, jakie nale�y zastosowa�:
�wiadectwo obejmuje niektóre rodzaje działalno�ci prowadzonej w okresie okre�lonym w 

art. 15 ust. 7 lit. a) rozporz�dzenia (EWG) nr 3821/85, tj.: 

• bie��cy dzie� i poprzednie 28 dni (od dnia 1 stycznia 2008 r.) 

�wiadectwo mo�e by� stosowane wył�cznie w przypadku gdy kierowca: • przebywał na 

zwolnieniu chorobowym 

• przebywał na urlopie wypoczynkowym w ramach urlopu rocznego zgodnie z 

ustawodawstwem pa�stwa członkowskiego, w którym przedsi�biorstwo posiada siedzib�
• prowadził pojazd wył�czony z zakresu stosowania rozporz�dzenia (WE) nr 561/2006 

lub AETR 

Pa�stwa członkowskie nie maj� obowi�zku wprowadzenia wymogu stosowania 

formularza, lecz je�li dane pa�stwo członkowskie wymaga, by formularz był stosowany 

w przypadkach w nim przewidzianych, za obowi�zuj�cy do tego celu musi uzna�

omawiany formularz standardowy. Pa�stwa członkowskie mog� ustanowi� obowi�zek 

stosowania formularza na swoim terytorium i stosowa� ten wymóg wobec wszystkich 

kierowców, których to dotyczy. Jednak je�li z zapisów tachografu wynika, �e prowadzony 

pojazd był wył�czony z zakresu rozporz�dzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR, w 

odniesieniu do tego okresu nie jest wymagane stosowanie formularza. 

Elektroniczny i przeznaczony do druku formularz w formie elektronicznej oraz 

informacje dotycz�ce pa�stw członkowskich, które wprowadziły obowi�zek stosowania 

formularza, znajduj� si� na stronie: 

http://ec.europa.eu/transport/road/policy/social_provision/social_form_en.htm

Formularz jest akceptowany w całej UE i w dowolnym j�zyku urz�dowym UE. 

Standardowa posta� formularza ułatwia jego zrozumienie, poniewa� zawiera 

ponumerowane, ustalone pola, które nale�y wypełni�. 

Wszystkie pola formularza nale�y wypełnia� maszynowo. Aby formularz był uznany za 

wa�ny, musi by� podpisany zarówno przez przedstawiciela przedsi�biorstwa, jak i przez 

kierowc�. W przypadku kierowców pracuj�cych na własny rachunek, kierowca składa 

podpis na formularzu raz jako przedstawiciel przedsi�biorstwa, a drugi raz jako kierowca. 

Tylko oryginał opatrzony podpisami jest wa�ny. Tre�ci formularza nie mo�na 

zmienia�. Formularza nie mo�na podpisywa� przed jego wypełnieniem, ani zmienia�
przy pomocy wpisów odr�cznych. Formularz w postaci faksu mo�e by� zaakceptowany 

wył�cznie w wyj�tkowych okoliczno�ciach oraz je�li jest to prawnie mo�liwe stosownie 

do przepisów krajowych.

Formularz mo�e by� drukowany na papierze opatrzonym logo przedsi�biorstwa i jego 



danymi teleadresowymi, jednak pola zawieraj�ce informacje dotycz�ce przedsi�biorstwa, 

tak�e musz� by� wypełnione. 

Je�li kierowca, b�d�c w trasie, nie prowadzi pojazdu np. z powodu choroby lub awarii 

pojazdu, formularz nie mo�e by� zastosowany, za� organy kontrolne mog� wymaga�
innego dowodu uzasadniaj�cego brak aktywno�ci.

�wiadectwo obejmuje jedynie rodzaje działalno�ci w nim zawarte. Formularz nie mo�e 

by� stosowany w odniesieniu do innych rodzajów działalno�ci.

Nale�y zauwa�y�, �e stosowanie formularza nie zast�puje obowi�zku rejestrowania 

działalno�ci, jak okre�lono w art. 6 ust. 5 rozporz�dzenia (WE) nr 561/2006 i w art. 15 

rozporz�dzenia (EWG) nr 3821/85.


