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 - II

Kwestia: Formularz zaĞwiadczenia o działalnoĞci ustanowiony decyzją Komisji
(2009/959/UE) z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniającą decyzjĊ 2007/230/WE w sprawie
formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących siĊ do działalnoĞci w
transporcie drogowym.
Artykuły: art. 11 ust. 3 i art. 13 dyrektywy 2006/22/WE
PodejĞcie, jakie naleĪy zastosowaü: Formularz zaĞwiadczenia nie jest wymagany w
przypadkach, gdy rejestracja działalnoĞci moĪliwa jest za pomocą tachografu.
Podstawowym Ĩródłem informacji w czasie kontroli drogowej są zapisy tachografu, a
brak takich zapisów moĪe zostaü usprawiedliwiony Ğwiadectwem jedynie w
przypadku, gdy zapisy tachografu, w tym wpisy odrĊczne, nie były moĪliwe z
przyczyn obiektywnych. W kaĪdym przypadku kompletny zestaw zapisów tachografu, w
razie koniecznoĞci uzupełniony formularzem, jest uznawany za wystarczający dowód
potwierdzający zgodnoĞü z wymogami rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR,
chyba Īe istnieje uzasadnione podejrzenie braku zgodnoĞci.
ZaĞwiadczenie obejmuje niektóre rodzaje działalnoĞci prowadzonej w okresie okreĞlonym
w art. 15 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, a mianowicie bieĪący dzieĔ i
poprzednich 28 dni. ZaĞwiadczenie moĪe byü stosowane 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,
• miał czas wolny od pracy lub odpoczywał,
• prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006
lub AETR,
• wykonywał pracĊ inną niĪ prowadzenie pojazdu,
• pozostawał w gotowoĞci,
oraz w przypadkach braku moĪliwoĞci zarejestrowania tych rodzajów działalnoĞci
przez urządzenia rejestrujące.
Pole „czas wolny od pracy lub odpoczynek” moĪe byü 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 czĊĞciowego bezrobocia, strajków lub blokad.
PaĔstwa członkowskie nie mają obowiązku wprowadzenia wymogu stosowania
formularza w razie braku zapisów tachografu, lecz jeĞli formularz jest wymagany,
omawiany formularz standardowy musi zostaü uznany za waĪny. Nie jest jednak
wymagany Īaden formularz dotyczący zwykłych dziennych i tygodniowych okresów
odpoczynku.
Przeznaczony do druku formularz w postaci elektronicznej oraz informacje dotyczące
paĔstw członkowskich, które uznają wyłącznie ten formularz, znajdują siĊ na stronie:
http://ec.europa.eu/transport/road/policy/social_provision/social_form_en.htm.

Formularz jest uznawany w całej UE i w dowolnym jĊzyku urzĊdowym UE.
Standardowa postaü formularza ułatwia jego zrozumienie, gdyĪ składa siĊ on z szeregu
ponumerowanych pól do wypełnienia. W transporcie AETR zaleca siĊ stosowanie
formularza Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (dostĊpnego na
stronie internetowej http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1.html).
Wszystkie pola formularza naleĪy wypełniaü na komputerze. Formularz jest waĪny po
podpisaniu przez przedstawiciela przedsiĊbiorstwa i kierowcĊ przed rozpoczĊciem
podróĪy. W przypadku kierowców pracujących na własny rachunek składają oni 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.
Dopuszczalny jest formularz w postaci faksu lub w postaci cyfrowej, jeĞli jest to moĪliwe
z prawnego punktu widzenia zgodnie z przepisami krajowymi.
Formularz moĪe byü drukowany na papierze opatrzonym logo przedsiĊbiorstwa i danymi
teleadresowymi, naleĪy jednak wypełniü takĪe odpowiednie pola dotyczące tych samych
informacji na temat przedsiĊbiorstwa.

