
Wrześniowe zmiany
CZAS PRACY W PORZE NOCNEJ

PEŁNA OBSŁUGA FIRM TRANSPORTOWYCH 



Czego dowiesz się
z PORADNIKA

    Co oznacza termin pora nocna

    Jaki zakres czasowy obejmuje porę nocną

    Jakie zmiany weszły w życie 3 września 2018

    Jakie kary przewiduje nowy taryfikator

    Jakie zdarzenia zaliczane są jako praca



Zmiany w prawie transportowym stały się 
już faktem. Teraz branża musi jedynie je 
zaakceptować i dołożyć wszelkich starań, aby 
się do nich dostosować. Jednak aby uniknąć 
konsekwencji, należy pełni zrozumieć co                                     
i w jakim stopniu uległo modyfikacjom. Jedną 
ze zmian jest kara za przekroczenie czasu pracy 
w porze nocnej.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym oraz niektórych innych 
ustaw, wprowadziła kary za przekroczenie 
dopuszczalnego czasu pracy (10 godzin) w porze 
nocnej (art. 21 UoCPK). Wyjaśniamy zatem o jakich 
kwotach mowa oraz czym w ogóle jest praca we 
wspomnianej porze nocnej.



To przedsiębiorstwo określa które cztery godziny                                            
z przedziału 00:00 – 07:00 są porą nocną.
Zapis ten powinien znaleźć się w regulaminie pracy.

Czym jest pora nocna
w transporcie?
Pora nocna w ogólnym Kodeksie Pracy, to określenie dla wybranych 
8 godzin pomiędzy 21:00 a 7:00 rano. Dotyczy to zatem pracownika 
produkcyjnego, górnika czy też pielęgniarki pracującej w szpitalu. 
Ta definicja dotyczy naliczania dodatku do wynagrodzenia również 
dla kierowców.

Dodatkowo w transporcie, zgodnie z ustawą              
o czasie pracy kierowców (art. 2 ppkt 6a 
UoCPK), dla celów ustalania czasu pracy, jest 
dodatkowa pora nocna zdefiniowana jako 
wybrane 4 kolejne godziny pomiędzy 0.00               
a 7:00.

Jaki dokładnie będzie to przedział (00:00 – 04:00, 
czy też 02:00 – 06:00), określa już pracodawca 
w regulaminie pracy. Gdy przedsiębiorstwo nie 
posiada takiego dokumentu, godziny pory nocnej 
należy opisać np. w warunkach zatrudnienia.
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Ważną informacją jest, że przepis ten dotyczy zarówno                          
pracowników zatrudnionych na umowie o pracę jak i umowie 
zleceniu czy na własnej działalności.

Do limitu 10 godzin zalicza się tylko zdarzenia jazdy i innej pracy 
kierowcy, a przerwy w pracy (np. przerwa śniadaniowa, która 
WLICZA się do wynagrodzenia, ale nie powoduje przekroczenia 
pracy) i dyspozycja nie są czasem pracy i nie mogą powodować 
naruszenia przepisów. Dodatkowo pamiętajmy, że definicja 
8-godzinnej pory nocnej z Kodeksu Pracy obowiązuje nadal do 
naliczania wynagrodzenia.
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Kiedy mamy do czynienia
z pracą w porze nocnej?
Jeżeli przedsiębiorstwo w wewnętrznej dokumentacji                                   
(regulaminie) określiło, że pora nocna trwa od 1:00 do 5:00 nad 
ranem, a pracownik w tym właśnie czasie będzie wykonywał 
konkretne czynności pracy (jazda lub „inna praca”), nawet 1 minutę, 
należy ograniczyć łączny wymiar tych czynności. W takiej sytuacji 
czas pracy (czynności jazdy oraz innej pracy, tzw. „młoteczków”) 
tego kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. 
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że bez znaczenia jest czy 
pora nocna przypada na koniec czy też na początek pracy w danym 
dniu.
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Do czasu pracy zaliczają się takie czynności jak:

  jazda

  inna praca (tzw. młoteczki)

Suma tych zdarzeń nie może przekraczać 10 godzin                                                  
w danej dobie (czyli w kolejnych 24 godzinach od rozpoczęcia 
pracy).
(Przykłady na końcu poradnika)



Co uległo zmianie?
Wcześniej przepis ten był uwzględniany tylko podczas 
kontroli PIP w przedsiębiorstwie. Natomiast obecnie 
ustawodawca przewidział możliwość nałożenia kar podczas 
kontroli ITD zarówno na drodze jak i podczas kontroli                        
w przedsiębiorstwie.  Za  przekroczenie  dopuszczalnego 
dobowego, 10 godzinnego czasu pracy od 1h:00 do 2h:59 
kara wynosi 50zł. Każda kolejna godzina przekroczenia od 
3 godzin w górę: +100 zł.

Niestety na tym etapie mogą nam się pojawić sytuacje 
problematyczne. Osoba kontrolująca kierowcę na drodze 
rzadko będzie miała dostęp do dokumentów, w których znajdzie               
informację o przedziale czasowym wyznaczającym porę nocną                   
w danym przedsiębiorstwie.

A zatem wyjścia są dwa: albo na drodze ten przepis nie będzie 
kontrolowany, albo przedsiębiorca będzie wzywany do dostarczania 
wymaganych informacji w celu dokończenia kontroli.

Przekroczenie pow. 1h do 2:59: 50 zł             
Każda  kolejna  godzina  od  3h: 100zł / h
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PRZYKŁAD: W przypadku naruszenia czasu pracy w porze nocnej o 4h i 59minut, 
kara dla przedsiębiorcy wynosić będzie 250 zł (50 zł za przekroczenie od 1h do 
2h:59, kolejne 100 zł za przekroczenie od 3:00 do 3:59 i kolejne 100 zł za czas od 
4:00 do 4:59).

Nie jest zatem wymagane zakończenie pracy po 10 godzinach 
zegarowych od rozpoczęcia (np. 3:00-13:00), ponieważ w tym 
czasie kierowca na pewno odbierał wymagane przepisami 
przerwy, przymusowe postoje lub był w dyspozycji. 
Aktywność w ciągu doby nadal może wynosić 13 lub 15 
godzin, a w przypadku zespołu nawet 21 godzin, zgodnie                                                
z przepisami unijnymi. Ograniczeniu podlega suma pracy,                
np. 8 godzin jazdy i maksymalnie 2 godziny „innej pracy”           
(tzw. młoteczków), 9 godzin jazdy i dodatkowo tylko 1 godzina 
„innej pracy”. Limit 10 godzin ma zadziałać w przypadku 
kierowców potencjalnie zmęczonych pracą w nocy.

Do czasu pracy
NIE zaliczają się
takie czynności jak:

  przerwa
  postój
  dyspozycja

Bądź na bieżąco z  tym,
co dzieje  s ię  w branży
– polub nas na FB!

Informacje z branży,
artykuły i porady

Chcesz
wiedzieć
więcej?
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Kierowca rozpoczynając y 
pracę o 3.00 nad ranem może 
być aktywny do godziny 
16.00 (13h) a nawet 18:00 
(15h) ,  je żel i  suma czasu 
pracy ( jazda, inna praca) nie 
przekracza 10 godzin.
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Jazda w pojedynczej obsadzie
PRAWIDŁOWA PRACA W PORZE NOCNEJ
– BRAK PRZEKROCZENIA 10 GODZIN PRACY

Kierowca był aktywny od godziny 3:00, kierował pojazdem 9 godzin                                         
i 1 godzinę wykonywał „inne prace” (tzw. młoteczki). Pomimo, że kierowca 
rozpoczął pracę o 3:00 i zakończył o 16:00, nie nastąpiło naruszenie 
(przekroczenie 10 h pracy w porze nocnej).

PRZEKROCZENIE CZASU 10 GODZIN
W PORZE NOCNEJ - NARUSZENIE

Kierowca rozpoczął pracę o godzinie 3:00, i podobnie jak w pierwszym przy-
padku, suma czasu jazdy wynosiła 9 godzin, natomiast inna praca trwała 
1 godzinę. JEDNAK po odpoczynku trwającym 9 godzin, rozpoczął pracę o 
godzinie 01:00 następnego dnia, co spowodowało, że w danej dobie jego 
praca wynosiła 12 godzin.
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Kierowca, podobnie jak wcześniej, rozpoczął pracę o godzinie 3.00. Po od-
poczynku trwającym od godziny 16.00, znów podjął aktywność w posta-
ci jazdy. JEDNAK w tym przypadku jego praca przed odpoczynkiem trwa-
ła 9 godzin, a sam odpoczynek trwał dłużej o godzinę. Dzięki temu jazda, 
która rozpoczęła się o godzinie 2.00 w nocy nie przekroczyła dozwolonych                       
10 godzin pracy w porze nocnej i tym samym nie spowodowała naruszenia.

PRAWIDŁOWA PRACA W PORZE NOCNEJ
– BRAK PRZEKROCZENIA 10 GODZIN PRACY

Jazda zespołowa
PRAWIDŁOWA PRACA W PORZE NOCNEJ
– BRAK PRZEKROCZENIA 10 GODZIN PRACY

Kierowca był aktywny od godziny 3:00 i realizował przejazd w zespole                              
z innym kierowcą. Kierował pojazdem 10 godzin, ale nie wykonywał żad-
nych „innych prac”. Okresy dyspozycji nie są brane do kontroli czasu pra-
cy. Zatem, pomimo, że kierowca rozpoczął pracę o 3:00 i zakończył o 23:00 
(20h), nie nastąpiło naruszenie (przekroczenie 10 h pracy w porze nocnej).
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PRZEKROCZENIE CZASU 10 GODZIN
W PORZE NOCNEJ - NARUSZENIE

W tym przykładzie kierowca był aktywny od godziny 3:00 i również realizo-
wał przejazd w zespole z innym kierowcą, ale oprócz jazdy 10 godzin wy-
konał dodatkowo 1 godzinę „innych prac”. Okresy dyspozycji nie zaliczają 
się do pracy, ale suma jazdy i czynności „innej pracy” wyniosła 11 godzin, 
zatem nastąpiło naruszenie (przekroczenie 10 h pracy w porze nocnej) dla 
tego kierowcy.

PRAWIDŁOWA PRACA W PORZE NOCNEJ
– BRAK PRZEKROCZENIA 10 GODZIN PRACY

Ten przykład jest szczególny. Suma pracy w dobie wyniosła 12h:30 minut 
(10h jazdy+2h:30 innej pracy), ale pomimo faktu, że kierowca rozpoczął 
pracę o godzinie 20:00 i wykonywał przejazd w zespole do 17stej dnia na-
stępnego, nie wystąpiła praca w porze nocnej (w okresie 0:00 – 4:00 kie-
rowca był w dyspozycji). Zatem nie ma naruszenia. Odpowiednie regula-
cje godzin pory nocnej oraz uważne planowanie aktywności, szczególnie 
dla podwójnej załogi, pozwalają uniknąć naruszeń. Drugi kierowca ma 
ograniczenie pracy do 10h, ale jeśli nie będzie musiał uczestniczyć w pełni                                            
w całym załadunku, to również nie naruszy przepisu.



Wiedza, na któr  mo esz l iczy                                                          
i do wiadczenie, na którym mo esz 

 oprz  Odwaga, która pozwoli                                          iC                                                           
o  cele i rozwaga, która wyelimi-

y

Tak    z 
 Oferujemy Tobie i Twojej 

firmie to, czego sami  oczekiwali 

U gowe rozliczanie
cz acy kierowców
(delegacje, diety, aca 
minimalna UE)

Szkolenia dla
kierowców, osób
rozliczajcych 
i zarz z cych

A y,
rzygotowanie

dok tacji
wewn trznej

O rogramowanie dla
firm tr towych
(S Tacho - rogram 
do ewidencji)

(TachoDroid - czytnik
do tachografów
w telefonie)

Masz pytania? Skontaktuj 

+48 22 398 18 38

+48 572 502 706
+48 797 009 929
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