
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 - II 

Kwestia: Formularz za�wiadczenia o działalno�ci ustanowiony decyzj� Komisji 

(2009/959/UE) z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniaj�c� decyzj� 2007/230/WE w sprawie 

formularza dotycz�cego przepisów socjalnych odnosz�cych si� do działalno�ci w 

transporcie drogowym. 

Artykuły: art. 11 ust. 3 i art. 13 dyrektywy 2006/22/WE 

Podej�cie, jakie nale�y zastosowa�: Formularz za�wiadczenia nie jest wymagany w 

przypadkach, gdy rejestracja działalno�ci mo�liwa jest za pomoc� tachografu. 

Podstawowym �ródłem informacji w czasie kontroli drogowej s� zapisy tachografu, a 

brak takich zapisów mo�e zosta� usprawiedliwiony �wiadectwem jedynie w 

przypadku, gdy zapisy tachografu, w tym wpisy odr�czne, nie były mo�liwe z 

przyczyn obiektywnych. W ka�dym przypadku kompletny zestaw zapisów tachografu, w 

razie konieczno�ci uzupełniony formularzem, jest uznawany za wystarczaj�cy dowód 

potwierdzaj�cy zgodno�� z wymogami rozporz�dzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR, 

chyba �e istnieje uzasadnione podejrzenie braku zgodno�ci. 

Za�wiadczenie obejmuje niektóre rodzaje działalno�ci prowadzonej w okresie okre�lonym 

w art. 15 ust. 7 lit. a) rozporz�dzenia (EWG) nr 3821/85, a mianowicie bie��cy dzie� i 

poprzednich 28 dni. Za�wiadczenie mo�e by� stosowane 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�, 

• miał czas wolny od pracy lub odpoczywał, 

• prowadził pojazd wył�czony z zakresu stosowania rozporz�dzenia (WE) nr 561/2006 

lub AETR, 

• wykonywał prac� inn� ni� prowadzenie pojazdu, 

• pozostawał w gotowo�ci,

oraz w przypadkach braku mo�liwo�ci zarejestrowania tych rodzajów działalno�ci 

przez urz�dzenia rejestruj�ce. 

Pole „czas wolny od pracy lub odpoczynek” mo�e by� wykorzystane w sytuacji, gdy 

kierowca nie prowadził pojazdu, nie wykonywał innej pracy lub nie był dyspozycyjny, 

nie był na zwolnieniu chorobowym lub na urlopie wypoczynkowym, w tym na przykład 

w przypadkach cz��ciowego bezrobocia, strajków lub blokad. 

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

formularza w razie braku zapisów tachografu, lecz je�li formularz jest wymagany, 

omawiany formularz standardowy musi zosta� uznany za wa�ny. Nie jest jednak 

wymagany �aden formularz dotycz�cy zwykłych dziennych i tygodniowych okresów 

odpoczynku.  

Przeznaczony do druku formularz w postaci elektronicznej oraz informacje dotycz�ce 

pa�stw członkowskich, które uznaj� wył�cznie ten formularz, znajduj� si� na stronie: 

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



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

Standardowa posta� formularza ułatwia jego zrozumienie, gdy� składa si� on z szeregu 

ponumerowanych pól do wypełnienia. W transporcie AETR zaleca si� stosowanie 

formularza Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (dost�pnego na 

stronie internetowej http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1.html). 

Wszystkie pola formularza nale�y wypełnia� na komputerze. Formularz jest wa�ny po 

podpisaniu przez przedstawiciela przedsi�biorstwa i kierowc� przed rozpocz�ciem 

podró�y. W przypadku kierowców pracuj�cych na własny rachunek składaj� oni 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. 

Dopuszczalny jest formularz w postaci faksu lub w postaci cyfrowej, je�li jest to mo�liwe 

z prawnego punktu widzenia zgodnie z przepisami krajowymi. 

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

teleadresowymi, nale�y jednak wypełni� tak�e odpowiednie pola dotycz�ce tych samych 

informacji na temat przedsi�biorstwa.


