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Kraj Zniesienie zakazów Do kiedy Odstępstwa od przepisów czasu jazdy Do kiedy 

 
Austria  

 
Dla pojazdów o dmc pow. 7,5t 
 
 
----------------------------------------------------- 
 
Zawieszenie zakazów jazdy dla 
ciężarówek powyżej 7,5 t na przejściach 
granicznych Klingenbach i 
Deutschkreutz. 
 
Aby przyspieszyć ruch towarowy między 
Austrią a Węgrami, do 14 kwietnia (do 
godz. 5:00) na przejściach granicznych 
Klingenbach/Sopron i 
Deutschkreutz/Kophaza nie będzie 
obowiązywał zakaz jazdy dla pojazdów 
ciężarowych o masie całkowitej powyżej 
7,5 t DMC, ani przepisy dotyczące ruchu 
źródłowego i docelowego. 

 
17 maja 
 
 
-------------- 
 
30 
kwietnia 

 
- art. 6 ust. 1: 
Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 11 godzin. 
- art. 6 ust. 2: 
Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 60 
godzin. 
- art. 6 ust. 3: 
Całkowity czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych 
tygodni nie może przekraczać 100 godzin. 

 
31 maja 

Belgia   Tymczasowa i całkowita tolerancja w odniesieniu do utrzymania 
czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców zajmujących 
się transportem podstawowych towarów (żywność, leki, sprzęt 
medyczny i paliwo): 
- wydłużenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin 
do 59 godzin; 
- wydłużenie dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 
godzin do 96 godzin; 
- możliwość odroczenia tygodniowego okresu odpoczynku. 
Rozporządzenie określa, że kierowca musi rozpocząć nowy 
tygodniowy odpoczynek najpóźniej po sześciu 24-godzinnych 
okresach licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu 
odpoczynku. Zwolnienie to daje możliwość rozpoczęcia nowego 
tygodniowego odpoczynku najpóźniej po 7 okresach 24 godzin; 
- możliwość skorzystania z 2 skróconych tygodniowych 
odpoczynków pod warunkiem, że: 
• kierowca robi co najmniej 4 tygodniowe okresy odpoczynku w 
ciągu 4 kolejnych tygodni, z czego dwa są normalnymi 

31 maja 



tygodniowymi okresami odpoczynku; 
• rekompensata za skrócony tygodniowy odpoczynek musi nastąpić  
przed końcem 4 tygodnia. 
- zniesienie “zakazu kabinowego”. Oznacza to, że kierowcy mogą 
normalnie odpoczywać co tydzień w kabinie pojazdu, pod 
warunkiem że pojazd jest do tego przystosowany. Tymczasowe 
zniesienie zakazu kabinowego dotyczy zarówno krajowego, jak i 
międzynarodowego transportu towarowego bez ograniczeń 
dotyczących charakteru przewożonych towarów. 

Bułgaria Tymczasowe zniesienie zakazów dla 
pojazdów o dmc  pow. 12 t 

 - art.6 (1) wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 
11 godzin; 
- art.7 wydłużenie dziennego okresu jazdy, po którym wymagana 
jest przerwa 45 minutowa do 5 i pół godziny; 
- art.8 (6) możliwość skorzystania z dwóch kolejnych tygodniowych 
okresów odpoczynku zmniejszonych o minimum 24 godziny, pod 
warunkiem że: 
• kierowcy robią co najmniej 4 tygodniowe przerwy w ciągu tych 4 
kolejnych tygodni, a co najmniej dwa z nich powinny być 
regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku; 
• dwa skrócone tygodniowe odpoczynki powinny być 
zrekompensowane przed następnym okresem odpoczynku. 
- art.8 (8) możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego 
odpoczynku w  pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do 
spania i pojazd jest unieruchomiony. 

17 maja 

Chorwacja   Dotyczy: 
Żywność i towary dla powiązanych branż, transport paliw, zwierząt, 
leków i sprzętu medycznego, dystrybucja sprzętu dla szpitali i 
innych instytucji publicznych. 
- art.6 (1) wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 
11 godzin; 
- art.6 (2) wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy z 
56 do 60 godzin; 
- art.6 (3) wydłużenie maksymalnego 2-tygodniowego limitu jazdy z 
90 do 96 godzin; 
- art.7 wydłużenie dziennego okresu jazdy, po którym wymagana 
jest przerwa 45 minutowa do 5 i pół godziny; 
- art.8  (1) skrócenie dziennego okresu odpoczynku z 11 do 9 
godzin; 
- art.8 (6) skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku 
do 24 godzin. 

16 
kwietnia 



Czechy Zniesione  Do 
odwołania 

- art. 6.1: zwiększenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9  do 
11 godzin; 
- art. 6.2: zwiększenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy z 
56 do 60 godzin; 
- art. 6.3: zwiększenie  maksymalnego 2-tygodniowego limitu jazdy 
z 90 do 100 godzin; 
- art. 8.1: skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin; 
- art. 8.6: odroczenie obowiązku rozpoczęcia  tygodniowego okresu 
odpoczynku po 6 dobach; 
- art. 8.8: możliwość regularnego tygodniowego odpoczynku 
kierowcy w pojeździe, pod warunkiem, że pojazd stoi i ma 
odpowiednie miejsce do spania. 

31 maja 

Finlandia   - dzienny okres odpoczynku trwający co najmniej 9 godzin 
- skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku do 24 
godzin 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu:  11 godzin; 
- Maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu:  60 godzin; 
- Maksymalny dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu: 120 
godzin; 
- Minimalny dzienny okres odpoczynku:  9 godzin; 
- Minimalny tygodniowy okres odpoczynku:  24 godziny, co drugi 
tydzień, bez konieczności rekompensowania; 
- 45 minutowy okres odpoczynku co 5,5 godziny jazdy, który można 
podzielić na 30 minut  i 15 minut; 
- Dozwolony jest regularny cotygodniowy odpoczynek w kabinie, o 
ile pojazd stoi i ma odpowiednie miejsce do spania. 

25 
kwietnia 
 
------------- 
przedłuż. 
do  
31 maja 

Francja dla wszystkich pojazdów o dmc powyżej 
7,5t. 

20 
kwietnia 

- wydłużenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin 
dziennie lub 11 godzin dziennie dwa razy w tygodniu; 
- wydłużenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu do 60 
godzin tygodniowo i 102 godzin w ciągu dwóch kolejnych tygodni, 
pod warunkiem że wydłużenia te są zgodne z przepisami prawnymi 
i wykonawczymi dotyczącymi czasu pracy i odpoczynku mającymi 
zastosowanie do kierowców. 

19 
kwietnia 

Grecja Zniesione  16-21 
kwietnia 
 
od 30 
kwietnia - 
do 3 maja  

- art. 6 ust. 1 rozporządzenia 561/2006: zastąpienie maksymalnego 
dziennego limitu jazdy z 9 godzin na 11 godzin; 
- art. 6 ust. 2 rozporządzenia 561/2006: zastąpienie maksymalnego 
tygodniowego limitu jazdy z 56 godzin do 58 godzin; 
- art. 6 ust. 3 rozporządzenia 561/2006: zastąpienie maksymalnego 
dwutygodniowego limitu jazdy z 90 godzin na 96 godzin; 

31 maja  



- art. 7 rozporządzenia 561/2006: zastąpienie wymogów 
dotyczących minimalnych dziennych przerw poprzez nałożenie 
przerwy 45 minut po 5 i pół godzinie; 
- art. 8 ust. 1 rozporządzenia 561/2006: ograniczenie dziennego 
zapotrzebowania na odpoczynek z 11 do 9 godzin; 
- art. 8 ust. 6 rozporządzenia 561/2006: odroczenie tygodniowego 
okresu odpoczynku z sześciu do siedmiu 24-godzinnych okresów 
lub skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 
godzin do 24 godzin; 
- art. 8 ust. 8 rozporządzenia 561/2006: możliwość regularnego 
tygodniowego odpoczynku kierowcy w pojeździe, o ile ma on 
odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy, a pojazd jest 
nieruchomy. 
Te same odstępstwa dotyczą operacji transportu 
międzynarodowego w Grecji, które są przeprowadzane zgodnie z 
przepisami AETR. 

Hiszpania Zakazy jazdy w weekendy i święta, 
mające zastosowanie do pojazdów o 
dmc powyżej 7,5 tony, zostały zniesione 
na czas nieokreślony. Obowiązuje 
również w Katalonii i Kraju Basków 

do 
odwołania 

- art.6 (1) wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 
11 godzin; 
- art.8  (1) skrócenie dziennego okresu odpoczynku z 11 do 9 
godzin; 
- art. 8 (6) możliwość skorzystania z dwóch kolejnych 
cotygodniowych okresów odpoczynku trwających min. 24 godziny, 
pod warunkiem że: 
• kierowcy robią co najmniej 4 cotygodniowe przerwy w ciągu tych 
4 kolejnych tygodni, z których co najmniej dwa będą musiały być 
regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku trwającymi co 
najmniej 45 godzin; 
- art.8 (8) możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego 
odpoczynku w  pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do 
spania i pojazd jest unieruchomiony. 

31 maja 

Irlandia   - Artykuł 6.3: Dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może 
przekraczać 112 godzin; 
- Art. 8.4: Maksymalnie trzy skrócone dzienne czasy prowadzenia 
pojazdu (9 kolejnych godzin w 24-godzinnym okresie liczonym od 
końca poprzedniego dziennego lub tygodniowego odpoczynku) 
między dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku zwiększono do 
pięciu. Jeżeli kierowca skorzystał już z 5 skróconych dziennych 
okresów odpoczynku od poprzedniego tygodniowego odpoczynku i 
wykonuje szósty dzień roboczy, jest zobowiązany do normalnego 
dziennego odpoczynku i dlatego może przepracować maksymalnie 

31 maja 



13 godzin; 
- Art. 8.6: Nadal obowiązują obecne zasady dotyczące 
tygodniowego odpoczynku, ale nie jest wymagana rekompensata 
za skrócony tygodniowy okres odpoczynku. W ciągu dwóch 
kolejnych tygodni kierowcy powinni wykonać co najmniej dwa 
normalne tygodniowe okresy odpoczynku lub jeden normalny 
tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres 
odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny, upewniając się, że 
tygodniowy okres odpoczynku nie rozpoczyna się później niż po 
sześciu 24-godzinnych okresach po zakończeniu poprzedniego 
tygodniowego okresu odpoczynku. 
- Art. 8.8: Tygodniowy odpoczynek można spędzić w kabinie, pod 
warunkiem że jest on wyposażony w niezbędne udogodnienia. 

Luksemburg Weekendowe zakazy zniesione na czas 
nieokreślony 

do 
odwołania 

- 6.1: Zwiększenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia 
pojazdu z 9 godzin do 11 godzin, nie więcej niż trzy razy w tygodniu 
- 6.3: Wydłużenie dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 
90 godzin do 96 godzin 
- 8.6: Odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku z sześciu do 
siedmiu 24-godzinnych okresów z obowiązkiem wyrównania w 
następnym tygodniu 
- 8.8: możliwość regularnego tygodniowego odpoczynku w 
pojeździe, o ile ma on odpowiednie miejsce do spania, dla każdego 
kierowcy i pojazd jest nieruchomy 
 

31 maja 

Łotwa   - 11 godzin dziennego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 9 
godzin)    
- 60 godzin tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 56 
godzin)    
- 96 godzin dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 
90 godzin)    
- 45 minut przerwy w prowadzeniu pojazdu po 5,5 godzinach 
(zamiast po 4,5 godzinach)    
- Normalny tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 
godziny bez konieczności rekompensaty (zamiast 45 godzin)    

25 
kwietnia 

Niderlandy   Dotyczy wyłącznie transportu następujących produktów: 
produktów rolnych i żywych zwierząt; inne produkty spożywcze 
(artykuły spożywcze) i pasze dla zwierząt; ropa naftowa i produkty 
ropopochodne; produkty lecznicze i farmaceutyczne (w tym wyroby 
medyczne) oraz produkty perfumeryjne i czyszczące oraz odpady i 
śmieci.  

1 czerwca 



- 11 godzin dziennego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 9); 
- 60 godzin tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 56); 
- 96 godzin dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 
90); 
- Tygodniowy okres odpoczynku 24 godziny po 7 okresach (zamiast 
po 6). 

Niemcy Szczegóły w osobnej tabeli z podziałem 
na landy 

 Dotyczy art.codziennego użytku (żywność, pasze), artykułów 
medycznych oraz paliw: 
- art.6 (1)przedłużenie dziennego limitu czasu prowadzenia pojazdu 
do 10 godzin, nie więcej niż 5x w tygodniu 
- art.8 (6) możliwość skorzystania z dwóch kolejnych skróconych 
tygodniowych okresów odpoczynku, pod warunkiem, że: 
--> kierowca korzysta z przynajmniej czterech tygodniowych 
okresów odpoczynku, w ciągu czterech kolejnych tygodni, z czego 
przynajmniej dwa są regularnymi tygodniowymi okresami 
odpoczynku 
--> rekompensata za te dwa skrócone tygodniowe okresy 
odpoczynku powinna zostać pobrana przed kolejnym okresem 
odpoczynku 
Wyjątek można zastosować tylko pod warunkiem, że nie wpłynie to 
na bezpieczeństwo ruchu. W szczególności przed rozpoczęciem 
podróży należy sprawdzić, czy kierowca jest w stanie wykonać 
zamierzony transport. 

17 maja 
 

Norwegia   - Dzienny czas jazdy maksymalnie 11 godzin, dzienny odpoczynek 
minimum 9 godzin 
- Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu wynosi maksymalnie 58 
godzin i maksymalnie 96 godzin w ciągu 2 tygodni 
- Po tygodniowym odpoczynku trwającym co najmniej 24 godziny 
musi następować tygodniowy odpoczynek trwający 45 godzin, tzn. 
Skrócony tygodniowy okres odpoczynku jest dozwolony co drugi 
tydzień. Skrócony tygodniowy odpoczynek nie musi być 
rekompensowany 

14 maja 

Polska   Dotyczy transportu międzynarodowego i krajowego: 
- dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 
godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1), 
- tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 
godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3), 
- łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni 
nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3), 
- po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny 

31 maja 



kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej 
czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7). 
- kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać 
również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile 
posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i 
pojazd znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8). 
Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 
godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie 
dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku. 
Kierowcy  wskazują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu 
analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki 
skorzystania z odstępstw, o których mowa powyżej. 

Portugalia    - art.6 (1) wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 
11 godzin; 
- art.8 (6)  w każdym okresie dwóch kolejnych tygodni kierowca 
powinien wykonać jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i 
jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku wynoszący co 
najmniej 24 godziny. Okres ten nie musi być rekompensowany. 
- możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego 
odpoczynku w  pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do 
spania i pojazd jest unieruchomiony. 

31 maja 

 Rumunia Uchylony zakaz dla pojazdów o dmc 
powyżej  7,5 tony na: 
- DN1 (E60), to Ploiesti - Brasov 
-  A2 (Bukareszt - Konstanca) 
- DN7 (P itești - Veştem) 
- DN39 (Agigea - Mangalia) 
 
Nadal obowiązują ograniczenia jazdy na 
odcinku DN1 między  Bukaresztem i 
Ploeszti 

14 maja - art.6 (1) wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 
11 godzin; 
- art.7 wydłużenie dziennego okresu jazdy, po którym wymagana 
jest przerwa 45 minutowa do 5 i pół godziny; 
- art.8  (1) skrócenie dziennego okresu odpoczynku z 11 do 9 
godzin; 
- Tygodniowy okres odpoczynku 24 godziny po 7 okresach (zamiast 
po 6). 

31 maja 
 
 
 
 
 
 

Słowacja  1, 3, 8 i 10 
maja 

- art.6 (1) wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 
11 godzin; 
- art.6 (2) wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy z 
56 do 60 godzin; 
- art.6 (3) wydłużenie maksymalnego 2-tygodniowego limitu jazdy z 
90 do 96 godzin; 
- art.7 wydłużenie dziennego okresu jazdy, po którym wymagana 
jest przerwa 45 minutowa do 5 i pół godziny; 
- art.8  (1) skrócenie dziennego okresu odpoczynku z 11 do 9 

31 maja 



godzin; 
Słowenia Zniesione zakazy weekendowe  oraz 

zakaz w Wielki Piątek 
do 
odwołania 

- 11 godzin dziennego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 9 
godzin); 
- 60 godzin tygodniowego maksymalnego czasu prowadzenia 
pojazdu (zamiast 56 godzin); 
- 96 godzin dwutygodniowego maksymalnego czasu prowadzenia 
pojazdu (zamiast 90 godzin); 
- 45-minutowa dzienna przerwa w prowadzeniu pojazdu po 5,5 
godzinach (zamiast po 4,5 godzinach); 
- 9 godzin codziennego odpoczynku (zamiast 11 godzin); 
- wydłużenie okresu, po którym należy zrobić przerwę na 
odpoczynek tygodniowy z 6 do 7 okresów 24 godzinnych; 
- możliwość skorzystania przez kierowcę z tygodniowego 
odpoczynku w  pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do 
spania i pojazd jest unieruchomiony. 

14 maja 

Szwajcaria Zniesione  - Całkowity czas prowadzenia pojazdu może wynosić do 112 godzin 
zamiast 90 godzin (2x 56 godzin) przez dwa kolejne tygodnie 
- Zamiast 3 skróconych dziennych okresów odpoczynku, dozwolone 
jest 5 skróconych dziennych okresów odpoczynku  
- Skrócenie normalnego odpoczynku weekendowego do 36 godzin 
(zamiast 45 godzin)  
Ta decyzja jest ważna tylko wraz z potwierdzeniem WL 
(wirtschaftliche landesversorgung). Potwierdzenie WL wydawane 
jest poszczególnym firmom. Określa, w jakim zakresie i na jak długo 
można ubiegać się o zwolnienia zgodnie z numerami od 1 do 3, ale 
maksymalnie do 30 kwietnia 2020 r. Oba dokumenty muszą być 
przewożone w jednostce transportowej. 
Transportować można wyłącznie towary istotne z punktu widzenia 
dostaw podstawowych (w tym towary na codzienne potrzeby). O 
wspomniane udogodnienia można się ubiegać tylko wtedy, gdy 
wymaga tego sytuacja i jeżeli nie można im zapobiec za pomocą 
środków organizacyjnych lub wyboru innego środka transportu. 

19 
kwietnia 

Szwecja   Dotyczy wszystkich kierowców, niezależnie od ich obywatelstwa, 
podczas wykonywania przewozów na terytorium Szwecji. 
- Odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia 561/2006: 11 godzin 
dziennego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 9 godzin); 
- Odstępstwo od art. 6 ust. 2 rozporządzenia 561/2006: 65 godzin 
tygodniowego maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu (zamiast 
56 godzin); 
- Odstępstwo od art. 6 ust. 3 rozporządzenia 561/2006: 120 godzin 

31 maja 



dwutygodniowego maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu 
(zamiast 90 godzin); 
- Brak odstępstwa od art. 7 rozporządzenia 561/2006; 
- Odstępstwo od art. 8 ust. 1 rozporządzenia 561/2006: 
zmniejszenie wymogów dotyczących regularnego dziennego 
odpoczynku z 11 do 9 godzin; 
- Odstępstwo od art. 8 ust. 6 rozporządzenia 561/2006: skrócenie 
regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 godzin do 24 
godzin; 
- Odstępstwo od art. 8 ust. 8 rozporządzenia 561/2006: możliwość 
skorzystania przez kierowcę z tygodniowego odpoczynku krótszego 
niż 45h w  pojeździe, pod warunkiem że posiada on miejsce do 
spania i pojazd jest unieruchomiony. 

Węgry Zniesione zakazy weekendowe dla 
pojazdów o dmc pow. 7,5t 
 
 
 
----------------------------------------------------- 
Na przejściu granicznym w Klingenbach / 
Sopron zawieszony został zakaz ruchu 
pojazdów ciężarowych o masie 
całkowitej od 20 ton. 

Do 
odwołania 

- art.6 (1) wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 
11 godzin; 
- art.6 (2) wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy z 
56 do 60 godzin; 
- art.6 (3) wydłużenie maksymalnego 4-tygodniowego limitu jazdy z 
90 do 105 godzin; 
- art.7 wydłużenie dziennego okresu jazdy, po którym wymagana 
jest przerwa 45 minutowa do 5 i pół godziny; 
- art.8  (1) skrócenie dziennego okresu odpoczynku z 11 do 9 
godzin; 
- art.8 (6) Kierowca ma do wyboru jedną z dwóch opcji: 
- skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 
godzin do 24 godzin (z koniecznością rekompensaty); 
-wydłużenie okresu, po którym należy zrobić przerwę na 
odpoczynek tygodniowy z 6 do 7 okresów 24 godzinnych. 
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Wielka Brytania   Ze złagodzonych przepisów powinny korzystać kierowcy 
przewożący sprzęt / materiały medyczne (w tym tlen i odpady 
kliniczne); oraz realizujący dostawy niezbędnych artykułów 
spożywczych i artykułów higienicznych (w tym pasz dla zwierząt i 
mleka). 
Unijne przepisy dotyczące kierowców mogą być tymczasowo 
złagodzone w następujący sposób: 
a) dzienny limit czasu jazdy może być wydłużony z 9 do 11 godzin 
b) okres odpoczynku dziennego może zostać skrócony z 11 do 9 
godzin 
c) tygodniowy (56 godzin) i dwutygodniowy limit czasu jazdy (90 
godzin) może być podwyższony odpowiednio do 60 i 96 godzin 
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d) wymóg rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po sześciu 
okresach 24-godzinnych może zostać wydłużony do siedmiu 
okresów 24-godzinnych; przy zachowaniu obowiązku odbycia 2 
regularnych tygodniowych okresów odpoczynku lub jednego 
okresu regularnego i jednego skróconego w ciągu dwóch tygodni 
e) Kierowcy korzystający z opcji opisanej w punkcie „b”, tzn. ze 
skróconego okresu odpoczynku dziennego z 11 do 9 godzin, mogą 
nadal korzystać z odstępstwa, które umożliwia im przerwanie 
codziennego okresu odpoczynku na maksymalnie godzinę, aby 
wjechać lub wyjechać z pociągu lub promu 
Kierowcy nie mogą jednocześnie korzystać z opcji „a” i „d”. Zakaz 
ten ma zapewnić kierowcom odpowiedni okres odpoczynku. 
Brytyjskie przepisy dotyczące kierowców mogą być tymczasowo 
złagodzone w następujący sposób: 
a) 11-godzinny limit czasu pracy może być wydłużony do 12 godzin 
b) dzienny limit czasu prowadzenia pojazdu w Wielkiej Brytanii 
może być wydłużony z 10 do 11 godzin 
Kierowcy mogą korzystać z tego tymczasowego złagodzenia przez 5 
dni w dowolnym okresie 7 dni, pamiętając, że w tym samym 
okresie mają obowiązek odbycia odpoczynku 24-godzinnego jeśli 
korzystają z tej możliwości. 
Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy, kierowcy 
mają obowiązek odnotować na odwrocie kart tachografowych lub 
wydruków powody, dla których przekraczają normalnie dozwolone 
limity. 

Włochy Dla transportu międzynarodowego pow. 
7,5t zwolnienie z zakazów do odwołania 
----------------------------------------------------- 
 
Dla transportu krajowego pow. 7,5t 
zwolnienie od 10-14 kwietnia 

do 
odwołania 
------------- 
 
10-14 
kwietnia 
 
przedłuż.  
do 3 maja 
 

Do 3.04 zawieszona działalność produkcyjna i handlowa przedłuż. 
do 3 maja 

 
 

 
 



Przegląd zwolnień od świątecznego zakazu ruchu ciężarowego wydanych przez poszczególne kraje związkowe na mocy dekretu generalnego 
zgodnie z punktem 30 ust. 3 i punktem 46 ust. 1 nr 7 kodeksu drogowego 
 

Kraj związkowy wydany dnia obowiązuje do towary objęte zwolnieniem uwagi szczegółowe 
Bawaria 13.03.2020 1 czerwca wszystkie towary zasadniczo obejmuje wszystkie dostawy i puste przejazdy  

Brandenburgia 20.03.2020 30.09.2020 wszystkie towary zasadniczo obejmuje wszystkie dostawy i puste przejazdy 

Hesja 27.03.2020 30.06.2020 wszystkie towary zasadniczo obejmuje wszystkie dostawy i puste przejazdy 

Meklemburgia - Pomorze Przednie 18.03.2020 30.06.2020 wszystkie towary zasadniczo obejmuje wszystkie dostawy i puste przejazdy 

Dolna Saksonia 18.03.2020 30.05.2020 wszystkie towary zasadniczo obejmuje wszystkie dostawy i puste przejazdy 
Nadrenia Północna-Westfalia 19.03.2020 30.05.2020 wszystkie towary zasadniczo obejmuje wszystkie dostawy i puste przejazdy 

Szlezwik-Holsztyn 18.03.2020 30.06.2020 wszystkie towary zasadniczo obejmuje wszystkie dostawy i puste przejazdy 
Saksonia 11.03.2020 31.05.2020 wszystkie towary zasadniczo obejmuje wszystkie dostawy i puste przejazdy 

Nadrenia-Palatynat 16.03.2020 30.08.2020 do 
godz.10.00 

wszystkie towary zasadniczo obejmuje wszystkie dostawy i puste przejazdy 

Saksonia-Anhalt 16.03.2020 31.08.2020 wszystkie towary zasadniczo obejmuje wszystkie dostawy i puste przejazdy 
- obejmuje również wyjątki od świątecznego zakazu 
ruchu ciężarowego 

Wolne miasto Hamburg 18.03.2020 24.06.2020 wszystkie towary zasadniczo obejmuje wszystkie dostawy i puste przejazd 

Berlin 13.03.2020 1.06.2020 wszystkie towary zasadniczo obejmuje wszystkie dostawy i puste przejazd 
Turyngia 10.02.2020 1.06.2020 wszystkie towary zasadniczo obejmuje wszystkie dostawy i puste przejazd 

Kraj Saary 02.04.2020 do odwołania wszystkie towary zasadniczo obejmuje wszystkie dostawy i puste przejazdy 

Badenia-Wirtembergia 09.03.2020 30.06.2020 wszystkie towary zasadniczo obejmuje wszystkie dostawy i puste przejazd 

Brema 19.03.2020 1.06.2020 wszystkie towary zasadniczo obejmuje wszystkie dostawy i puste przejazd 

 
 


