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CZAS PRACY KIEROWCÓW 
W SKANDYNAWII

Każde przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe poza terenem Polski musi brać pod uwagę 
szereg uwarunkowań geograficznych i prawnych, które mogą być różne w poszczególnych państwach, 
a przede wszystkim inne niż w Polsce. Przepisy o czasie pracy kierowców są jednym z ważniejszych 
uwarunkowań tego typu.

Zarówno państwa członkowskie Unii Euro-
pejskiej, ale także Norwegia i Islandia (nie 
będące członkami UE, a ratyfikowały Rozpo-

rządzenie WE nr 561/2006), które zawiera zbiór 
regulacji określających maksymalne okresy pro-
wadzenia pojazdów i wymagane długości odpo-
czynków. Dlatego, świadcząc usługi transportowe 
na terenach państw skandynawskich, nie należy 
obawiać się innych przepisów, niż te które obowią-
zują w Polsce czy w Europie Zachodniej.

Podobnie, ale nie tak samo
Długość nieprzerwanego okresu prowadzenia 
pojazdu, dziennego okresu prowadzenia pojazdu 
czy też tygodniowy wymiar godzin jazdy jest taki 
sam. To samo dotyczy długości wymaganych prze-
pisami Rozporządzenia odpoczynków. Jednakże 
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 nakłada na po-
szczególne państwa członkowskie wymóg usta-
nowienia odrębnych przepisów dotyczących kar 
stosowanych w przypadku naruszeń przepisów. 

W Skandynawii może zostać zaakceptowane przez 
służby kontrolne nawet 5-godzinne przekroczenia czasu 
pracy kierowcy spowodowane warunkami pogodowymi.

Transport manager ❙ PRAWO ❙ 101



Kary te muszą być skuteczne, proporcjonalne, 
odstraszające i niedyskryminujące. W ustawach 
i rozporządzeniach krajowych określono następu-
jące rodzaje kar:
 ❙ kary pieniężne,
 ❙ unieruchomienie pojazdu,
 ❙ zakaz prowadzenia pojazdów
 ❙ karę pozbawienia wolności.

Powyższe kary mogą się różnić w stosunku 
do kierowców i przedsiębiorstw. Finlandia odzna-
cza się w tym względzie unikatowym podejściem 
– kary w tym kraju naliczane są na podstawie 
tzn. „grzywien w stawkach dziennych”. Wysokość 
„grzywien w stawkach dziennych” zależy między 
innymi od dziennego dochodu oraz liczby dzieci 
posiadanych przez osobę, na którą nakłada się 
karę.

Okresowa liberalizacja prawa 
Każde państwo może w uzasadnionych przypad-
kach okresowo zliberalizować przepisy Rozporzą-
dzenia 561/2006. Z tego prawa korzystała Szwe-
cja, wyłączając okresowo kierowców pojazdów 
uczestniczących w uprzątaniu drzew zniszczonych 
po przejściu gwałtownych burz. Także Norwegowie 
skorzystali z takiego prawa, zwalniając ze stoso-
wania przepisów o czasie pracy kierowców, którzy 
przewozili pasażerów podczas mistrzostw świa-
ta w narciarstwie. Wyłączenia takie mają jednak 
charakter incydentalny i muszą być podyktowane 
ważnym interesem społecznym. Państwo, które 
decyduje się na takie odstępstwo, musi poinformo-
wać o tym fakcie Komisję Europejską.

Specyfika Skandynawii
Przestrzeganie przepisów regulujących długości 
okresów prowadzenia pojazdów oraz odpoczyn-
ków ma szczególnie duże znaczenie w krajach 
skandynawskich z uwagi na wymagający cha-
rakter dróg, szczególnie w Norwegii i w północ-
nych rejonach Finlandii i Szwecji. Kierowca musi 

być bardzo skupiony, pokonując kręte drogi i nie 
może pozwolić sobie na niedyspozycję wynikają-
cą z przemęczenia. Często odległości, których po-
konanie w Europie Zachodniej zajmuje „szychtę” 
(maksymalny dzienny czas prowadzenia) w trud-
nych zimowych norweskich warunkach, wymaga 
poświęcenia dwóch dni jazdy. Naturalnie, regula-
cje zawarte w powyżej omówionych przepisach 
powinny być zawsze respektowane. Jednocześnie 
służby kontrolne w Skandynawii mają pełną świa-
domość występujących okresowo trudnych wa-
runków drogowych i są wyrozumiałe w odpowied-
nio udokumentowanych sytuacjach przekroczenia 
norm czasu pracy.

Doświadczenie uczy
W swojej praktyce spotkałem się z sytuacją prze-
kroczenia tzw. dziennego czasu pracy o około 5 
godzin spowodowanego śnieżycą, kilkugodzin-
nym zmaganiem się kierowcy z łańcuchami śnie-
gowymi w celu dojazdu na bezpieczny parking. 
Po dotarciu do miejsca postoju kierowca, zgodnie 
z art. 12 Rozporządzenia 561/2006, szczegółowo 
opisał zaistniałą sytuację w języku polskim i an-
gielskim. Podczas kontroli przeprowadzonej przez 
Statens Vegvesen (odpowiednik polskiej Inspekcji 
Transportu Drogowego) przyczyna przekroczenia 
norm czasu pracy została uznana. Taka sytuacja 
w Polsce czy w innym kraju europejskim z pewno-
ścią nie zakończyłaby się bez konsekwencji.
Mimo że zarówno Polacy, Niemcy, Francuzi czy 
Skandynawowie pracują w oparciu o te same 
normy prawne, to z uwagi na uwarunkowania 
geograficzne są one w różny sposób sankcjono-
wane. Oczywistym jest, że prawo bez sankcji jest 
martwe. Niemniej dostosowanie rodzaju kary 
do specyficznych uwarunkowań społecznych 
jest istotne, by miało charakter odstraszający, 
co w efekcie przyczynia się do poprawy bezpie-
czeństwa na drogach.

Sebastian Kostrzewa

MIMO ŻE ZARÓWNO POLACY, NIEMCY, FRANCUZI CZY SKANDYNAWOWIE PRACUJĄ W OPARCIU  
O TE SAME NORMY PRAWNE, TO Z UWAGI NA UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE  
SĄ ONE W RÓŻNY SPOSÓB SANKCJONOWANE.

Świadcząc usługi transportowe na terenach 
państw skandynawskich, nie należy obawiać 
się innych przepisów niż, te które obowiązują 
w Polsce czy w Europie Zachodniej.
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