PRAWO SOCJALNE W TRANSPORCIE DROGOWYM
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 561/2006, DYREKTYWA 2006/22/WE, ROZPORZĄDZENIE
(EWG) NR 3821/85

WYTYCZNA NR 6

Kwestia: Rejestracja czasu spędzonego na pokładzie promu lub w pociągu, gdzie kierowca
ma dostęp do koi lub kuszetki.1
Artykuł: 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006
Podejście, jakie należy zastosować: Zasadniczo, w trakcie odpoczynku, kierowca ma
możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem, zgodnie z art. 4 lit. f). Jednakże jeśli
kierowca podróżuje promem lub koleją, jest uprawniony do wykorzystania przysługującej mu
przerwy lub odpoczynku, dziennego lub tygodniowego, pod warunkiem, że ma dostęp do koi
lub kuszetki. Wynika to z brzmienia art. 9 ust. 2, który stanowi, że czas spędzony w podróży
(na dojeździe do miejsca postoju pojazdu lub powrotu z tego miejsca) „nie jest liczony jako
odpoczynek lub przerwa, chyba że kierowca znajduje się na promie lub w pociągu i
posiada dostęp do koi lub do kuszetki”.
Ponadto, zgodnie z art. 9 ust. 1, regularny dzienny okres odpoczynku trwający co najmniej
11 godzin spędzanych na promie lub w pociągu (jeśli kierowca ma dostęp do koi lub do
kuszetki) może zostać przerwany najwyżej dwukrotnie innymi czynnościami (takimi jak
wjazd na prom lub pociąg, lub zjazd z promu lub z pociągu). Całkowity czas tych dwóch
przerw w okresie odpoczynku nie może przekroczyć 1 godziny. Czas tych przerw w żadnym
przypadku nie może powodować skrócenia regularnego dziennego okresu odpoczynku.
W przypadku regularnego dziennego odpoczynku wykorzystywanego w dwóch częściach, z
których pierwsza musi trwać co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 godzin (zgodnie z
art. 4 lit. g), liczba przerw (maksymalnie dwóch) dotyczy całego regularnego dziennego
okresu odpoczynku wykorzystywanego w dwóch częściach, a nie jego poszczególnych części.
Odstępstwa od art. 8 na podstawie art. 9 ust. 1 nie stosuje się do tygodniowego okresu
odpoczynku, czy to skróconego, czy to regularnego.
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MI (HZ) – “kuszetka” występuje w polskim tłumaczeniu angielskiego pojęcia ”couchette” w rozporządzeniu
(WE) nr 561/2006. Ale ja myślę, że tu chodzi o miejsce do spania w pociągu, a nie wyłącznie o kuszetkę.
Nastąpiło zawężenie zakresu obowiązywania przepisu art. 9 ust. 1 do sytuacji, kiedy kierowca towarzysząc
pojazdowi, korzysta w pociągu z kuszetki. Ja jestem zwolenniczką zapisu „ma dostęp do koi lub miejsca do
spania w pociągu”.

