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Status dokumentu:             
 

Nr rej.:       /K   /T102 A/2011 
  ................................................................................................................................... 

 
 

T102A/2011. Karta „Kontrola przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz 
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców”. 

 

 

Nazwa kontrolowanego podmiotu:       
  

 

Część I 
 

 1. Rodzaj działalności przedsiębiorcy 

Liczba pojazdów w taborze * Dominujący tabor 

z  tachografem 
analogowym 

z  tachografem 
cyfrowym 

z  tachografem 
analogowym 

z  tachografem 
cyfrowym 

1.1. Przewóz osób 
krajowy                 

międzynarodowy                 

1.2. Przewóz rzeczy 
krajowy                 

międzynarodowy                 

1.3. 
Przewóz 
zarobkowy 

krajowy                 

międzynarodowy                 

1.4. 
Przewóz na 
potrzeby własne 

krajowy                 

międzynarodowy                 
 

 2. Rodzaj działalności kontrolowanej 

Kontrolowana 
działalność 

(oznacz symbolem „X” 
przeważający profil) 

Liczba skontrolowanych 
kierowców 

Liczba skontrolowanych 
dni przepracowanych przez 

kierowców 

2.1. Przewóz osób 
krajowy   

 

            

międzynarodowy   
 

            

2.2. Przewóz rzeczy 
krajowy   

 

            

międzynarodowy   
 

            

2.3. 
Przewóz 
zarobkowy 

krajowy   
 

            

międzynarodowy   
 

            

2.4. 
Przewóz na 
potrzeby własne 

krajowy   
 

            

międzynarodowy   
 

            

   Razem:             
 

 3. Kraj rejestracji pojazdu, którym kontrolowani kierowcy wykonywali przewóz (oznacz jedno z pól symbolem „X”) 

3.1. Przewóz osób wykonywany pojazdem zarejestrowanym w:  

3.1.1. Rzeczpospolitej Polskiej   

3.1.2. innym kraju członkowskim UE   

3.1.3. kraju niebędącym członkiem UE   

3.2. Przewóz rzeczy wykonywany pojazdem zarejestrowanym w: 

3.2.1. Rzeczpospolitej Polskiej   

3.2.2. innym kraju członkowskim UE   

3.2.3. kraju niebędącym członkiem UE   
 

Objaśnienia do wypełniania karty: 
 

* - Suma liczb wskazanych w pkt. 1.1 oraz 1.2 w wierszach przewóz krajowy/międzynarodowy musi być równa sumie danych 
wskazanych w wierszach przewóz krajowy/międzynarodowy w podziale na pojazdy wykorzystywane do przewozów zarobkowych 
oraz do przewozów na potrzeby własne (suma pkt. 1.3 i 1.4).  
Podobny warunek dotyczy liczb wskazanych w wierszu 2.1 oraz 2.2 w odniesieniu do wierszy 2.3 i 2.4. Opisana zależność dotyczy 
wszystkich kolumn podlegających wypełnieniu w działach 1 i 2 karty. 
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 4. Liczebność taboru w skontrolowanym przedsiębiorstwie (cześć wypełniana automatycznie przy zmianie statusu dokumentu) 

4.1. 1 – 20   
 

4.6. 101 – 120   

4.2. 21 – 40   4.7. 121 – 140   

4.3. 41 – 60   4.8. 141 – 160   

4.4. 61 – 80   4.9. 161 – 180   

4.5. 81 – 100   4.10. powyżej 180   
 

 5. Liczebność taboru w skontrolowanym przedsiębiorstwie (cześć wypełniana automatycznie przy zmianie statusu dokumentu) 

5.1. 1   
 

5.2. 2 – 5   

5.3. 6 – 10   5.4. 11 – 20   

5.5. 21 – 50   5.6. 51 – 200   

5.7. 201 – 500   5.8. powyżej 500   

 
 
Część II 
 

Lp. 
Badane zagadnienie 

 

K – kierowcy, 

Liczba 
zbadanych 

Stwierdzono 

Brak 
Niewypełnianie 

w całości 
wymaganego 

obowiązku 
w odniesieniu 
do badanych 
przypadków  

Uchy-
bienia 

Ilość 
dn – liczba dni 

w – liczba 
wykresówek, 

n – liczba 
naruszeń. 

1 Okazanie wykresówek do kontroli (obowiązek przechowywania 
wykresówek przez jeden rok) 

K       
 

+       
 

       
 

dn 

2 Okazanie do kontroli prawidłowych wykresówek zawierających 
wszystkie dane o aktywnościach kierowcy 

K       
 

        
 

      
 

w 

3 Udostępnienie danych cyfrowych do kontroli (obowiązek 
przechowywania danych wczytanych z tachografu cyfrowego 
i karty kierowcy przez jeden rok) 

K       
 

+       
 

       
 

dn 

4 Udostępnienie do kontroli pełnych danych o okresach 
aktywności kierowcy wczytanych z tachografu cyfrowego i karty 
kierowcy 

K       
 

        
 

      
 

dn 

5 Przestrzeganie limitu czasu jazdy: 

- dziennego 
Liczba zbadanych musi być mniejsza lub równa sumie "liczby kontrolowanych kierowców" 
z wierszy 2.1 i 2.2 jednak nie mniejsza niż wartość ta pomniejszona o liczby wpisane w kolumnie 
„Brak” w wierszach 1 i 3. 

K       
 

       
 

       
 

n 

6 - tygodniowego K       
 

       
 

       
 

n 

7 - dwutygodniowego K       
 

       
 

       
 

n 

8 Zapewnienie wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu 
przez okres dłuższy niż 4,5 godz. 

K       
 

       
 

       
 

n 

9 Zapewnienie odpowiedniego odpoczynku: 

- dziennego 
K       

 

       
 

       
 

n 

10 - tygodniowego K       
 

       
 

       
 

n 

 
Objaśnienia do wypełniania karty: 

 

+ Suma liczb wpisanych w wierszach oznaczonych znakiem + musi być większa od zera. Warunek sprawdzany przy zmianie statusu karty. 
  

 Pole wyliczane – wartość zostanie wpisana automatycznie przez system. 
  

 

 
Kolumna ‘Ilość’ zgodnie z nagłówkiem służy do określenia skali nieprawidłowości i może być wypełniana, gdy w kolumnach ‘Braki’ lub Uchybienia’ 
podano wartości większe od zera. 

 
 
 
 
      ,       r. 
  ................................................................................................................................................................  

 (miejsce i data) 

 
  ..........................................................................................................................................................................................................  

(podpis i pieczęć inspektora pracy) 
 


