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ZAŚWIADCZENIE
o wykonywaniu czynności zawodowych kierowcy
w związku § 2 ust 5 rozporządzenia MZ z dnia 13 marca 2020r.
Zgodnie z § 2 ust 51 rozporządzenia MZ z dnia 13 marca 2020r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 13 marca 2020r., w sprawie
przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę
wewnętrzna, mając na uwadze art. 4 lit c2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 PEiR z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie
harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr
3820/85, przy uwzględnieniu Wytycznej nr 2 Komisji Europejskiej - PRAWO SOCJALNE W TRANSPORCIE
DROGOWYM 3 , zgodnie z którą, czas spędzony przez kierowcę prowadzącego pojazd ( pojazdy poniżej 3,5 t,
samochody osobowe, busy do przewozu osób) lub kierowcę przewożonego w celu podjęcia pracy kierowcy
zawodowego, należy do rejestrowanych czynności zawodowych kierowcy będącego w ciągu transportowym,
zaświadczam (Imię i nazwisko)4 …………………………………………., że pracownik:
1.

Imię i nazwisko ………………………………………………………..………..

2.

Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok)…………………………………………….

3.

Numer prawa jazdy lub dowodu osobistego: ………………………………….

4.

Który wykonuje pracę kierowcy zawodowego kategorii ………………….….

5.

Zatrudniony od dnia (dzień/miesiąc/rok)……………….

W chwili okazania zaświadczenia wykonuje czynności zawodowe i realizuje zdania w ramach działalności
transportowej naszego przedsiębiorstwa, polegające na przejedzie do/z pojazdu samochodowego w transporcie
drogowym.
Mając na względzie charakter realizowanego zadania wobec w/w pracownika nie stosuje się obowiązku o którym
mowa w ust 2 pkt 25 rozporządzenia MZ z dnia 13 marca 2020r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
__________________________________________________
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5. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności
zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym
2
„kierowca” oznacza osobę, która prowadzi pojazd nawet przez krótki okres, lub która jest przewożona w pojeździe w celu podjęcia w ramach swoich obowiązków jego prowadzenia w razie potrzeby;
3
– czas spędzony przez kierowcę w drodze do lub z miejsca niebędącego miejscem zamieszkania kierowcy lub bazą pracodawcy, w którym kierowca ma przejąć lub zdać pojazd objęty zakresem rozporządzenia, niezależnie od tego,
czy pracodawca wydał polecenie co do terminu i sposobu dojazdu do tego miejsca, czy też pozostawił kierowcy swobodny wybór w tym zakresie, należy zarejestrować jako „okres gotowości” lub „inna praca”, w zależności od przepisów
krajowych państwa członkowskiego; – czas spędzony przez kierowcę prowadzącego pojazd nieobjęty zakresem rozporządzenia, do lub z miejsca niebędącego miejscem zamieszkania kierowcy lub bazą pracodawcy, w którym kierowca
ma przejąć lub zdać pojazd objęty zakresem rozporządzenia, należy zarejestrować jako „inna praca”.
4
Dane osoby uprawnionej do występowania w imieniu przedsiębiorstwa transportowego (np. osoba zarządzająca)
5
W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy
państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od
dnia następującego po przekroczeniu tej granicy
1
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