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8. Rejestracja okresów nieprowadzenia pojazdu.
Zgodnie z art. 31 ust. 1 UCK kierowca wykonujący przewóz drogowy, który w określonych dniach nie prowadził pojazdu
albo prowadził pojazd, do którego nie maja zastosowania przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR,
na żądanie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli przedstawia zaświadczenie, które zawiera następujące
dane: imię i nazwisko kierowcy, okres, którego dotyczy, wskazanie przyczyny nieposiadania wykresówek,
nieużytkowania karty kierowcy lub niesporządzenia wydruków, o których mowa w art. 15 ust. 7 rozporządzenia (EWG) nr
3821/85, miejsce i datę wystawienia, podpis pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonywał przewóz.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pracodawca wystawia i wręcza kierowcy przed rozpoczęciem przez kierowce
przewozu drogowego. W przypadku gdy kierowca w określonych dniach nie prowadził pojazdu w trakcie wykonywania
danego zadania przewozowego, pracodawca niezwłocznie wystawia i przekazuje zaświadczenie na żądanie osoby
uprawnionej do przeprowadzenia kontroli.
W przypadku, gdy kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby, na urlopie wypoczynkowym
lub gdy prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006, podmiot wykonujący
przewóz drogowy wystawia zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 na elektronicznym oraz przeznaczonym do druku
formularzu, o którym mowa w decyzji Komisji nr 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza
dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz.Urz. UE L 99 z
14.04.2007, str. 14), a kierowca to zaświadczenie podpisuje.
Przepisy ust. 1-2a stosuje się odpowiednio do kierowcy niezatrudnionego przez przedsiębiorce, lecz wykonującego
osobiście przewozy na jego rzecz oraz do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy drogowe, z tym że
przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy drogowe przedkłada stosowne oświadczenie.
Do przyczyn nieposiadania wykresówek, nieużytkowania karty kierowcy lub niesporządzenia wymaganych wydruków
należy w szczególności zaliczyć:
1) zwolnienie lekarskie od pracy z powodu choroby;
2) urlop wypoczynkowy;
3) prowadzenie pojazdu, do którego nie maja zastosowania przepisy rozporządzenia
nr 561/2006;
4) wykonywanie innej pracy;
5) dyżur;
6) odpoczynek tygodniowy.
Na podstawie art. 31 ust. 2a UCK, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1-3 zaświadczenie
powinno być wystawione na elektronicznym oraz przeznaczonym do druku formularzu2, o którym mowa w decyzji
Komisji nr 2007/230/WE z 12.04.2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do
działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14).
Formularz ten jest akceptowany w całej UE i wypełniany w dowolnym języku urzędowym UE. Wszystkie pola formularza
należy wypełnić maszynowo lub komputerowo.
Aby formularz był uznany za wany, musi być podpisany zarówno przez przedstawiciela przedsiębiorstwa, jak i przez
kierowce. W przypadku osób będących jednocześnie kierowcami oraz przedsiębiorcami wykonującymi przewóz drogowy
we własnym imieniu, osoba ta składa na formularzu dwa podpisy: pierwszy – jako przedsiębiorca i drugi – jako kierowca.
Wany jest tylko oryginał formularza opatrzony podpisami; nie do zaakceptowania jest jego kopia przesłana faksem.
Treści formularza nie mona zmieniać. Nie mona go równie podpisywać przed wypełnieniem.
Formularz nie może być stosowany w odniesieniu do innych rodzajów działalności.
Należy zauważyć, że stosowanie formularza nie zastępuje obowiązku rejestrowania działalności, jak określono w art. 6
ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i w art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85.
W przypadku wystąpienia pozostałych okoliczności, zaświadczenie, pod warunkiem, że zawiera wszystkie
wyszczególnione wyżej informacje, może mieć dowolna formę; może to być równie tzw. „żółta wykresówka”.
Powyższe zasady maja odpowiednie zastosowanie równie do kierowcy niezatrudnionego przez przedsiębiorcę, lecz
wykonującego osobiście przewozy na jego rzecz oraz do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy drogowe, z
tym e przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy drogowe przedkłada stosowne oświadczenie.
W świetle powyższego, w przypadku przewozu dokonywanego po terytorium Polski, kierowca wykonujący przewóz
drogowy, w celu udokumentowania przyczyn nieposiadania wykresówek, nieużytkowania karty kierowcy lub
niesporządzenia stosownych wydruków, powinien ukazać formularz (wprowadzony decyzja Komisji nr 2007/230/WE), a
w przypadkach gdy nie ma podstaw do jego wystawienia, zaświadczenie (oświadczenie)
wystawione przez przedsiębiorcę.
Ponadto należy podkreślić, że ręczna rejestracja czasu odpoczynku na rewersie wykresówek dopuszczalna jest także w
sytuacji, gdy kierowca odbiera tygodniowy odpoczynek poza granicami kraju lub na terytorium kraju będąc w trakcie
wykonywania zadania przewozowego, a przedsiębiorca nie ma możliwości wyposażenia go w zaświadczenie
potwierdzające fakt nieprowadzenia pojazdu w danym okresie.
Ręczna rejestracja okresów i rodzajów aktywności kierowcy dopuszczalna jest ponadto na podstawie art. 15 ust. 2
rozporządzenia nr 3821/85, który stanowi: jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać
urządzeń zainstalowanych w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 3 tiret drugie lit. b), c) i d):
1)jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I, wprowadza się na wykresówkę,
ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc karty lub
2)jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem IB, wprowadza się na kartę kierowcy
przy użyciu urządzenia do ręcznego wprowadzania danych, w jakie wyposażone jest urządzenie rejestrujące.
Jednak w razie zaistnienia ww. okoliczności, kierowca zobligowany jest do naniesienia na rewersie wykresówki
przyczyn odstąpienia od rejestracji rodzajów aktywności w urządzeniu rejestrującym.

