PRAWO SOCJALNE W TRANSPORCIE DROGOWYM
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 561/2006, DYREKTYWA 2006/22/WE,
ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 3821/85
GN 5 – przyjĊta w grudniu 2007, opublikowana w lutym 2008, zmodyfikowana w grudniu
2009;
WYTYCZNA NR 5 - I

Kwestia: Formularz dotyczący Ğwiadectwa działalnoĞci ustanowiony decyzją Komisji z
dnia 12 kwietnia 2007 r.
Artykuł: art. 11 ust. 3 dyrektywy 2006/22/WE
PodejĞcie, jakie naleĪy zastosowaü:
ĝwiadectwo obejmuje niektóre rodzaje działalnoĞci prowadzonej w okresie okreĞlonym w
art. 15 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, tj.:
• bieĪący dzieĔ i poprzednie 28 dni (od dnia 1 stycznia 2008 r.)
ĝwiadectwo moĪe byü stosowane wyłącznie w przypadku gdy kierowca: • przebywał na
zwolnieniu chorobowym
• przebywał na urlopie wypoczynkowym w ramach urlopu rocznego zgodnie z
ustawodawstwem paĔstwa członkowskiego, w którym przedsiĊbiorstwo posiada siedzibĊ
• prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006
lub AETR
PaĔstwa członkowskie nie mają obowiązku wprowadzenia wymogu stosowania
formularza, lecz jeĞli dane paĔstwo członkowskie wymaga, by formularz był stosowany
w przypadkach w nim przewidzianych, za obowiązujący do tego celu musi uznaü
omawiany formularz standardowy. PaĔstwa członkowskie mogą ustanowiü obowiązek
stosowania formularza na swoim terytorium i stosowaü ten wymóg wobec wszystkich
kierowców, których to dotyczy. Jednak jeĞli z zapisów tachografu wynika, Īe prowadzony
pojazd był wyłączony z zakresu rozporządzenia (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 dotyczące paĔstw członkowskich, które wprowadziły obowiązek stosowania
formularza, znajdują siĊ na stronie:
http://ec.europa.eu/transport/road/policy/social_provision/social_form_en.htm
Formularz jest akceptowany w całej UE i w dowolnym jĊzyku urzĊdowym UE.
Standardowa postaü formularza ułatwia jego zrozumienie, poniewaĪ zawiera
ponumerowane, ustalone pola, które naleĪy wypełniü.
Wszystkie pola formularza naleĪy wypełniaü maszynowo. Aby formularz był uznany za
waĪny, musi byü podpisany zarówno przez przedstawiciela przedsiĊbiorstwa, jak i przez
kierowcĊ. W przypadku kierowców pracujących na własny rachunek, kierowca składa
podpis na formularzu raz jako przedstawiciel przedsiĊbiorstwa, a drugi raz jako kierowca.
Tylko oryginał opatrzony podpisami jest waĪny. TreĞci formularza nie moĪna
zmieniaü. Formularza nie moĪna podpisywaü przed jego wypełnieniem, ani zmieniaü
przy pomocy wpisów odrĊcznych. Formularz w postaci faksu moĪe byü zaakceptowany
wyłącznie w wyjątkowych okolicznoĞciach oraz jeĞli jest to prawnie moĪliwe stosownie
do przepisów krajowych.
Formularz moĪe byü drukowany na papierze opatrzonym logo przedsiĊbiorstwa i jego

danymi teleadresowymi, jednak pola zawierające informacje dotyczące przedsiĊbiorstwa,
takĪe muszą byü wypełnione.
JeĞli kierowca, bĊdąc w trasie, nie prowadzi pojazdu np. z powodu choroby lub awarii
pojazdu, formularz nie moĪe byü zastosowany, zaĞ organy kontrolne mogą wymagaü
innego dowodu uzasadniającego brak aktywnoĞci.
ĝwiadectwo obejmuje jedynie rodzaje działalnoĞci w nim zawarte. Formularz nie moĪe
byü stosowany w odniesieniu do innych rodzajów działalnoĞci.
NaleĪy zauwaĪyü, Īe stosowanie formularza nie zastĊpuje obowiązku rejestrowania
działalnoĞci, jak okreĞlono w art. 6 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i w art. 15
rozporządzenia (EWG) nr 3821/85.

