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PROGRAM SEMINARIUM 
Czas pracy kierowców 
24.01.2019 r., Szczecin 

 

Miejsce spotkania: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20-21,  Szczecin 

Prowadzący seminarium: Sebastian Paluch, właściciel firmy CSK Transport Logistyka Doradztwo Sebastian 

Paluch, wieloletni wykładowca Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie  

i Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie, wykładowca Ogólnopolskiej Izby 

Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, certyfikowany Doradca DGSA do spraw przewozu towarów 

niebezpiecznych wg ADR, właściciel certyfikatów CPC w zakresie transportu rzeczy i osób, autor ponad  

20 podręczników z zakresu czasu pracy kierowców oraz mocowania ładunków, Prezes Stowarzyszenia 

Polskie Forum Transportu. 

8:30 Rejestracja uczestników 

9:00 Powitanie uczestników  

Prezentacja Jacka Wójcikiewicza, Konsultanta ds. Transferu Technologii RCIiTT ZUT  

pn. „Usługi RCIiTT i EEN wsparciem dla Twojego biznesu”. 

9:15  CZĘŚĆ PIERWSZA SEMINARIUM 

1. Wyjaśnienie celu szkolenia, bezpieczeostwo prawne firmy - pracodawcy, prawa i obowiązki 
kierowcy wg ustawy o transporcie drogowym; przyczyny wypadków drogowych a zmęczenie 
kierowców. 

2. Zasady odpowiedzialności na podstawie art. 92b i 92c ustawy o transporcie drogowym. 
3. Załącznik nr 1, 2 i 3 do ustawy o transporcie drogowym – cele sankcjonowania naruszeo  

w transporcie drogowym. Ocena dobrej reputacji zarządu w rozumieniu rozporządzenia 1071/2009  
i skutki jej utraty.  

4. Zasady podziału odpowiedzialności: podmiot realizujący przewóz, kierowca, osoba zarządzająca 
transportem.  
 

10:45 Przerwa kawowa  
 
11:00 CZĘŚĆ DRUGA SEMINARIUM  

1. Planowanie czasu pracy i czasu jazdy, określenie definicji związanych z dyrektywą 15/2002/WE,  
2. Przepisy obowiązujące w transporcie drogowym dotyczące czasu pracy kierowców: 

a. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców – najważniejsze kwestie, 
b. Rozporządzenia 561/2006 – okresy aktywności kierowców (normy prowadzenia i odpoczynków), 
c. Wyłączenia z obowiązku zachowania norm prowadzenia i odpoczynków kierowcy,  
d. Rozporządzenie 165/2014 – urządzenia rejestrujące – zasady stosowania i eksploatacji. 

3. Rozporządzenie 561/2006 - Normy czasu pracy kierowcy – okresy jazd, przerw, odpoczynków – 
zasady planowania, zapobieganie naruszeniom, dokumentowanie dni wolnych. 
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12:45 Przerwa obiadowa 
 
13:30 CZĘŚĆ TRZECIA SEMINARIUM 

1. Rozporządzenie 561/2006 - Błędy w planowaniu okresów aktywności.  
2. Ustawa o czasie pracy kierowców – aktywności z punktu widzenia naliczania wynagrodzenia: czas 

pracy, dyżur, pozostawanie w dyspozycji, przerwy.  
3. Obowiązki ustalania rozkładów czasu pracy i tworzenia harmonogramów. Uwzględnianie wymogów 

Kp, ustawy o czasie pracy kierowców oraz rozporządzenia 561/2006 w jednym dokumencie.  
4. Pytania ze strony uczestników szkolenia.  

15.00 Zakończenie spotkania  

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwośd zmian w programie. 
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