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Sygnatura

OP/72/5/11/2013/MZ

Tytuł

Mandaty dla kierowców za
brak dokumentów w
pojeździe

OP/55/5/11/2013/MZ

Kabotaż w UE od 14 maja
2010r – zasady realizacji
kabotażu rzeczy w oparciu o
przepisy

3

OP/65/5/11/2013/MZ

Kiedy należy wykonać
badania lekarskie w
kontekście szkoleń
okresowych kierowców?

4

OP/58/5/11/2013/MZ

6

2

Akt prawny
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie wysokości grzywien
nakładanych w drodze mandatów
karnych za wybrane rodzaje
wykroczeń (Dz. U. z dnia 14 listopada
2008 r.)

Rozporządzenie 1072/2009 WE

Artykuł

Art. 87. 1. art. 18 w ust.
4b w pkt 2 art. 13i ust. 3

Archiwalne

Forma
Tekst

Audio Video

Opis

Beneficjent

Opracowanie wyjaśnia jakiej wysokości
mandat zapłaci kierowca za brak
dokumentów w pojeździe. W dokumencie
opisano jakie dokumenty muszą się
znajdować w pojeździe.

Kierowca
Przedsiębiorca

x

To wyjątkowe opracowanie wyjaśni jak
sprawnie realizować kabotaż rzeczy w
oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Doradzi również kiedy jest to korzystne a
kiedy nie.

nie

nie

Ilość
przypisów

Ilość
załączników

Unikalne

Orzecznictwo

Autor

Odnośnik

Odnośnik Jazdaprawna.pl/KPV

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/126-mandaty-dla-kierowcowza-brak-dokumentow-w-pojezdzie-op72-5-11-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2015/03/16/mandaty-dlakierowcow-za-brak-dokumentow-w-pojezdzie/

Kadrowa Kierowca
Przedsiębiorca
posiadacz CKZ
Inspektor ITD PIP

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/125-kabotaz-w-ue-od-14maja-2010r-zasady-realizacjikabotazu-rzeczy-w-oparciu-oprzepisy-op-55-5-11-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/05/kabotaz-w-ueod-14-maja-2010r-zasady-realizacji-kabotazurzeczy-w-oparciu-o-przepisy/

x

Publikacja ta wyjaśnia w jakim terminie
należy odbyć obowiązkowe badanie
lekarskie w przypadku przystąpienia do
kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej
przyśpieszonej oraz szkolenia okresowego.
Publikacja ta również wyjaśnia, w sposób
szczegółowy jakich terminów należy
przestrzegać w przypadku odbywania
kolejnego szkolenia okresowego.

Kadrowa Kierowca
Przedsiębiorca

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/124-kiedy-nalezy-wykonacbadania-lekarskie-w-kontekscieszkole-okresowych-kierowcow-op-655-11-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2015/07/20/kiedy-nalezywykonac-badania-lekarskie-w-kontekscieszkolen-okresowych-kierowcow/

W tym opracowaniu opisano kiedy w
praktyce kierowca musi odebrać odpoczynek
tygodniowy. Dowiemy się co ten przepis
oznacza dla kierowców, spedytorów,
organizatorów transportu, dyspozytorów.
Dodatkowo jakie są wyjątki od tej reguły.

Kadrowa Kierowca
Przedsiębiorca

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/123-kiedy-kierowca-musinajpozniej-odebrac-odpoczynektygodniowy-wiemy-to-z-gory-zdokladnoscia-do-1-minuty-op-58-5-112013-mz.html

Kadrowa Kierowca
Przedsiębiorca

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/121-jak-dlugo-trwa-skroconyodpoczynek-tygodniowy-kierowcy-op36-5-11-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/05/jak-dlugotrwa-skrocony-odpoczynek-tygodniowykierowcy/

Kadrowa Kierowca
Przedsiębiorca
posiadacz CKZ
Inspektor ITD PIP

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/118-zwrot-kosztow-dlaprzewoznikow-i-kierowcowpracownikow-wezwanych-naprzesluchania-do-itd-op-135-5-112013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/05/zwrotkosztow-dla-przewoznikow-i-kierowcowpracownikow-wezwanych-na-przesluchania-doitd/

http://jazdaprawna.pl/2017/01/19/z-jaka-datanie-wolno-wystawic-zaswiadczenia-o-dzialalnoscikierowcy-2/

x

Arkusz1

art. 8 ust. 1

nie

Prawo o ruchu drogowym z dnia 17
listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 235, poz.
1701)

Zgodnie z art. 3 ust.3
Ustawą o zmianie
ustawy o transporcie
drogowym oraz o
zmianie ustawy

Kiedy kierowca musi
najpóźniej odebrać
odpoczynek tygodniowy?

Rozporządzenie
561/2006/WE

Art 8.6

nie

x

OP/36/5/11/2013/MZ

Jak długo trwa skrócony
odpoczynek tygodniowy
kierowcy?

Rozporządzenie
561/2006/WE

art. 8 ust.
Art 8.8. 6

nie

x

8

OP/135/5/11/2013/MZ

Zwrot kosztów dla
przewoźników i kierowców
(pracowników) wezwanych
na przesłuchania do ITD

Kodeka postępowania
administracyjnego

Art. 56 art. 9 KPA

nie

x

9

OP/128/5/11/2013/MZ

Z jaką datą nie wolno
wystawić „zaświadczenia
działalności kierowcy” ?

Rozporządzenie
561/2006/WE

Pkt 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21

nie

x

W tym opracowaniu wyjaśniono jak
prawidłowo wpisać daty na
zaświadczeniach o działalności kierowców.

Kadrowa Kierowca
Przedsiębiorca

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/117-z-jaka-data-nie-wolnowystawic-zaswiadczenia-dzialalnoscikierowcy-op-128-5-11-2013-mz.html
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OP/90/5/11/2013/MZ

Prawo kierowcy
powstrzymania się od
wykonania pracy

Kodeks Pracy

art. 210 par. 4 kodeksu
pracy

nie

x

Opracowanie wyjaśnia jak działa prawo
kierowcy do powstrzymania się od
wykonania pracy oraz wyjaśnia kto może
skorzystać z takiego prawa i jakie muszą
być ku temu przesłanki.

Kadrowa Kierowca
Przedsiębiorca
posiadacz CKZ
Inspektor ITD PIP

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/116-prawo-kierowcypowstrzymania-sie-od-wykonaniapracy-op-90-5-11-2013-mz.html
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OP/76/5/11/2013/MZ

Ocena prawna i propozycja
zajęcia jednolitego
stanowiska interpretacyjnego
wobec instytucji wykresówek

Rozporządzenie
561/2006/WE

art. 15 ust. 2 art 4f art
15.2 art. 249 akapit 2
TWE

nie

x

Przedsiębiorca
Inspektor ITD

Mariusz Miąsko,
tłumaczenie z języka
niemieckiego: Małgorzata
Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/115-ocena-prawna-ipropozycja-zajecia-jednolitegostanowiska-interpretacyjnego-wobecinstytucji-wykresowek-op-76-5-112013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/05/ocenaprawna-i-propozycja-zajecia-jednolitegostanowiska-interpretacyjnego-wobec-instytucjiwykresowek/

12

OP/70/5/11/2013/MZ

Które z decyzji Inspekcji
Transportu Drogowego są
nieważne i dlaczego?

Kodeka postępowania
administracyjnego

art. 77 § KPA art 107§ 1
k.p.a.

nie

x

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/114-ktore-z-decyzji-inspekcjitransportu-drogowego-sa-niewazne-idlaczego-op-70-5-11-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/05/ktore-zdecyzji-inspekcji-transportu-drogowego-saniewazne-i-dlaczego/

13

OP/59/5/11/2013/MZ

Kiedy kierowca może
skorzystać z tygodniowego
odpoczynku, a kiedy jest do
tego zmuszony

Rozporządzenie
561/2006/WE

art. 8 ust. 1

nie

x

To wyjątkowe opracowanie pomorze
zrozumieć złożone zagadnienie
obowiązkowych odpoczynków kierowców.
Opracowanie to ułatwi zoptymalizować czas
pracy oraz odpoczynki kierowców tak aby
równocześnie jeździć zgodnie z prawem.

Kadrowa Kierowca
Przedsiębiorca

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/113-kiedy-kierowca-mozeskorzystac-z-tygodniowegoodpoczynku-a-kiedy-jest-do-tegozmuszony-op-59-5-11-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/05/kiedykierowca-moze-skorzystac-z-tygodniowegoodpoczynku-a-kiedy-jest-do-tego-zmuszony/
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OP/52/5/11/2013/MZ

Jaki skład powinny mieć akta
osobowe pracownika
zatrudnionego na stanowisku
kierowcy?

Kodeks Pracy

art. 94 pkt 9 art. 24 art.
97 § 11 art. 171 § 3 art.
884 § 2

nie

x

Opracowanie wyjaśnia jaki skład powinny
mieć akta osobowe kierowcy w waszej
firmie. Jest to skład dokumentów
obligatoryjnych które w bezpieczny sposób
pozwolą nam prowadzić akta naszych
pracowników.

Kadrowa
Przedsiębiorca
posiadacz CKZ
Inspektor ITD PIP

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/112-jaki-sklad-powinny-miecakta-osobowe-pracownikazatrudnionego-na-stanowiskukierowcy-op-52-5-11-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2010/08/19/aktaosobowe-pracownika-zatrudnionego-nastanowisku-kierowcy/
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OP/30/5/11/2013/MZ

Dlaczego część orzeczeń
lekarskich jest nieważna?

art. 39l ust. 1 pkt 3b art.
39 art. 271 kk. §1 art.
122 art 39 art 229

nie

x

Opracowanie wyjaśni dlaczego część
orzeczeń lekarskich i zaświadczeń
znajdujących się w
firmach jest nieważna.

Kadrowa
Przedsiębiorca
posiadacz CKZ

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/110-dlaczego-czesc-orzeczelekarskich-i-zaswiadcze-jestniewazna-op-30-5-11-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/05/dlaczegoczesc-orzeczen-lekarskich-jest-niewazna/

x

Opracowanie umożliwi zrozumieć w jaki
sposób kierowca może bezpiecznie powrócić
pojazdem właściciela w charakterze
pasażera. Rozwiązanie to przyczynia się do
optymalnej harmonizacji pracy kierowców.

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/109-czy-kontrola-na-drodzemoga-byc-objeci-kierowcy-autobusuktorzy-w-chwili-kontroli-nie-stanowilizespolu-op-17-5-11-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2016/09/12/czym-jestodpoczynek-w-zespole-10/

x

To wyjątkowe opracowanie wyjaśni
Państwu działanie harmonogramów dla
kierowców na liniach regularnych do 50 km.
Pokaże jak je sporządzać oraz w jaki
sposób czerpać z nich korzyści.

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/108-harmonizacja-pracykierowcow-na-liniach-regularnychosob-do-50-kilometrow-op-136-5-112013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/03/03/realizujeszprzewoz-osob-na-liniach-regularnych-50-km-5/

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/107-zadaniowy-system-czasu- http://jazdaprawna.pl/?s=Zadaniowy+system+cz
pracy-w-transporcie-drogowymopasu+pracy+w+transporcie+drogowym
129-5-11-2013-mz.html

Przedsiębiorca

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/106-jak-walczyc-z-nieuczciwakonkurencja-na-liniach-regularnychdo-50-km-op-92-5-11-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2009/02/20/bardzowazne-dla-przewoznikow-osob-na-liniachregularnych-do-50-km/

Kadrowa
Przedsiębiorca

MAriusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/105-podatkowe-skutkizatrudnienia-kierowcy-z-obcego-krajuunijnego-na-podstawie-umowycywilnoprawnej-op-84-5-11-2013mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/30/podatkoweskutki-zatrudnienia-kierowcy-z-obcego-krajuunijnego-na-podstawie-umowy-cywilnoprawnej/

Kadrowa
Przedsiębiorca

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/104-kiedy-i-w-jaki-sposobnalezy-dokumentowac-dojazdykierowcy-do-pracy-op-61-5-11-2013mz.html

http://jazdaprawna.pl/2009/12/01/jak-kierowcamusi-dokumentowac-dojazd-do-i-powrot-zpojazdu-ktory-znajduje-sie-poza-bazaprzedsiebiorstwa-2/
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OP/17/5/11/2013/MZ

OP/136/5/11/2013/MZ

OP/129/5/11/2013/MZ

Ustawa o transporcie drogowym z
dnia 6 września 2001

Czy kontrolą na drodze mogą
być objęci kierowcy
Ustawa o transporcie drogowym z
autobusu, którzy w chwili dnia 6 września 2001 Rozporządzenia
kontroli nie stanowili
561/2006/WE
zespołu?
Harmonizacja pracy
kierowców na liniach
regularnych osób do 50
kilometrów.
Zadaniowy system czasu
pracy w transporcie
drogowym

rozporządzenie 561/2006 WE

Kodeks Pracy

Art. 68 art. 55 art. 9.2 art
12/561/2006/WE

art 31e art.1 art 31e

Art. 149. art.25.1. Art. 17
z art. 26 Art.17 art.2 art.
4.ust. 3

nie

nie

nie

x

Z tego opracowania dowiedzieć się można
jak długo trwa skrócony odpoczynek
tygodniowy kierowcy. W opracowaniu
wyjaśniono w sposób praktyczny jak go
obliczyć.
W opracowaniu wyjaśnia się jakie są prawa
pracowników oraz pracodawców
wezwanych na przesłuchania ITD (a także
inne organy czy urzędy). Opracowanie
zawiera niezbędną informację z którą
należy się zapoznać aby uzyskać zwrot
kosztów związany z wezwaniem na
przesłuchanie.

Ocena prawna i propozycja zajęcia
jednolitego stanowiska interpretacyjnego
wobec instytucji wykresówek, oraz
świadectw działalności – wspólne
stanowisko Polsko Niemieckie – stanowisko
BAG.
Opracowanie wyjaśnia, które z decyzji
Inspekcji Transportu Drogowego są
nieważne i dlaczego oraz
czy i kiedy warto odwołać się do WSA lub
NSA. Opracowanie zawiera informacje w jaki
sposób możemy się odwoływać od decyzji
organów prawa oraz na jakie artykuły mamy
się przy tym powołać.

To wyjątkowe opracowanie pokazuje
korzyści wynikające z zastosowania wobec
kierowcy zadaniowego czasu pracy.
Opracowanie przedstawia problemy jakie
niesie za sobą nielegalna realizacja
przewozu osób. Opracowanie wyjaśnia
jakie warunki należy spełniać, aby legalnie
realizować przewozy oraz jakie są od nich
wyjątki.
W opracowaniu wyjaśnia się czy wolno
zatrudniać kierowców (obcokrajowców z
obszaru UE) na podstawie umów
cywilnoprawnych. Dlaczego może być to
korzystne oraz jakie możliwości podatkowe
rodzi takie zatrudnienie.
W tym opracowaniu wyjaśnia się kiedy
kierowca musi udokumentować na rewersie
wykresówki lub na karcie
kierowcy "inną pracę” lub "gotowość” w
sytuacji gdy do pojazdu dojeżdża lub jest
dowożony. Opracowanie wyjaśnia ryzyko
jakie wiąże się z używaniem funkcji "inna
praca" lub "gotowość" i pokaże sposoby na
to jak ich uniknąć.

Kadrowa Kierowca
Przedsiębiorca
posiadacz CKZ
Inspektor ITD PIP

1

Stanowisko BAG

Kadrowa Kierowca
Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

Kadrowa
Przedsiębiorca

Orzecznictwo SN
Wyrok z dnia 4
sierpnia 1999 r., I PKN
181/99 Sąd Najwyższy

http://jazdaprawna.pl/2015/09/14/zasadyodbioru-odpoczynku-tygodniowego-2/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/05/prawokierowcy-powstrzymania-sie-od-wykonaniapracy-2/
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OP/92/5/11/2013/MZ

Jak walczyć z nieuczciwą
konkurencją na liniach
regularnych do 50 km

Ustawa o transporcie drogowym z
dnia 6 września 2001

Art. 18. 1. Art. 18b.2 art.
20a. 1. art. 18, art. 18b.
Art. 21. 1. art. 24

nie

x

21

OP/84/5/11/2013/MZ

Podatkowe skutki
zatrudnienia kierowcy z
obcego kraju unijnego na
podstawie umowy
cywilnoprawnej

Umową między Rzecząpospolitą
Polską a Republiką Bułgarii w sprawie
unikania
podwójnego opodatkowania w
zakresie podatków od dochodu i
majątku

Art 15,16, 18, 19, 20, 21

nie

x
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OP/61/5/11/2013/MZ

Kiedy i w jaki sposób należy
dokumentować dojazdy
kierowcy do pracy?

rozporządzenie 561/2006 WE
rozporządzeniu 3821-85 – EWG

art. 270 § 1 kk

nie

x
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OP/44/5/11/2013/MZ

Jak rozpoznać bezprawne
wezwanie ITD

Kodeka postępowania
administracyjnego

Art. 54

nie

x

W tym opracowaniu dokonuje się oceny
rozpoznania bezprawne wezwanie ITD do
dostarczenia dokumentów w trakcie kontroli
wewnętrznej w firmie. Warto wiedzieć do
czego inspektorzy są uprawnieni a do czego
nie.

Kadrowa Spedytor
Kierowca
Przedsiębiorca
posiadacz CKZ
Inspektor ITD PIP

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/103-jak-rozpoznacbezprawne-wezwanie-op-44-5-112013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/29/jak-rozpoznacbezprawne-wezwanie-itd/
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OP/37/5/11/2013/MZ

Jak legalnie jeździć i
pracować dłużej?

rozporządzenia 561/2006WE Ustawa
o transporcie drogowym Umowa AETR

art 12/561/2006/WE art
92b ustawy o transporcie
drogowym art 9 umowy
AETR art 93c ustawy o
transporcie drogowym

nie

x

W tym opracowaniu dowiedzieć się można
jak jeździć dłużej zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa. W opracowaniu w
praktyczny sposób wskazano ile razy w
tygodniu kierowca może prowadzić pojazd
ponad przewidzianą normę oraz w jaki
sposób udokumentować wydłużony czas
jazdy.

Kierowca
Przedsiębiorca

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/102-jak-jezdzic-dluzej-op-375-11-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/jak-jezdzicwiecej-i-dluzej-i-nie-placic-za-to-kar/

Strona 1

25

OP/57/5/11/2013/MZ

Analiza wymiaru kar po
kontrolach PIP

561/2006/WE

art. 9 ust. 4 art. 37 ust. 5
i 6 art.35

nie

x

W publikacji wyjaśnia się jaki jest zakres
kontroli PIP oraz opracowanie traktuje o
minimalnym i maksymalnym wymiarze kar
nakładanych przez PIP.

Kadrowa Spedytor
Kierowca
Przedsiębiorca
posiadacz CKZ

Mariusz Miąsko

Kadrowa Kierowca
Przedsiębiorca

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/100-czy-kiedy-oraz-ile-zaplaciskarb-pastwa-za-przestoje-pojazdowna-granicyop-27-5-11-2013-mz-.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/05/czy-kiedyoraz-ile-zaplaci-skarb-panstwa-tytulemodszkodowania-za-przestoje-pojazdowprzewoznikow-na-granicy/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/05/analizawymiaru-kar-po-kontrolach-pip/

26

OP/27/5/11/2013/MZ

Czy, kiedy oraz ile zapłaci
Skarb Państwa za przestoje
pojazdów na granicy?

Kodeks Cywilny

1907/2006

nie

x

W tym opracowaniu jak domagać się
odszkodowania za przestoje na wschodniej
granicy od Skarbu Państwa. Publikacja
traktuje w jaki sposób wyliczyć wysokość
powstałej szkody.

27

OP/106/5/11/2013/MZ

Spedycja - charakter prawny
usługi

Kodeks Cywilny

Art. 794,797,798,740

nie

x

Opracowanie pokazuje w praktyczny
sposób na czym polega pośrednictwo w
przewozie, popularnie Arkusz1
określane jako
spedycja. Opracowanie wyjaśnia jaki jest
cel i przedmiot umowy, oraz jakie są różnice
pomiędzy spedycją a przewozem.

Spedytor

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/99-spedycja-charakterprawny-uslugi-.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/spedycjacharakter-prawny-uslugi/

28

OP/71/5/11/2013/MZ

Likwidacja przedsiębiorstwa
transportowego negatywnym
skutkiem zatrudnienia
kierowcy skazanego

Ustawa o transporcie drogowym z
dnia 6 września 2001

nie

x

Opracowanie zawiera porady oraz
praktyczne odpowiedzi na pytania:
1. Kiedy i jakich kierowców przewoźnik nie
może zatrudnić w swojej
firmie?
2. Jakich kierowców przewoźnik może
śmiało i bez obawy o konsekwencje
zatrudnić?
3. Jakie konsekwencje grożą przewoźnikowi
za zatrudnienie niewłaściwego
Kierowcy?

Kadrowa
Przedsiębiorca
Spedytor

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/98-likwidacja-firmytransportowej-negatywnym-skutkiemzatrudnienia-kierowcy-skazanego-op71-5-11-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/?s=Likwidacja+przedsi%C
4%99biorstwa+transportowego+negatywnym+s
kutkiem+zatrudnienia

29

OP/15/5/11/2013/MZ

Konsekwencje jakie niosą za
sobą wyjaśnienia kierowcy
podczas kontroli drogowej

Ustawa o transporcie drogowym z
dnia 6 września 2001

nie

x

Kadrowa Kierowca
Przedsiębiorca
posiadacz CKZ
Inspektor ITD PIP

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/97-czy.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/konsekwencj
e-jakie-niosa-za-soba-wyjasnienia-kierowcypodczas-kontroli-drogowej/

30

OP/109/5/11/2013/MZ

Transport pożyczonym
pojazdem to poważne
niebezpieczeństwo dla
przewoźnika

Ustawa o transporcie drogowym z
dnia 6 września 2001

nie

x

Kierowca
Przedsiębiorca
Spedytor

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/94-transport-pozyczonympojazdem-to-powazneniebezpieczestwo-dla-przewoznikaop-124-5-11-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/transportpozyczonym-pojazdem-to-powazneniebezpieczenstwo-dla-przewoznika/

31

OP/110/2013/MZ

Transport drogowy jako
istotny aspekt
funkcjonowania i organizacji
państwa, Unii Europejskiej
oraz Europy

Ustawy o transporcie drogowym z
dnia 6 września 2001 r. Dyrektywy
59/2003

nie

x

W tym unikatowym opracowaniu
przeanalizowano transport drogowy jako
istotny aspekt funkcjonowania i organizacji
państwa, Unii Europejskiej oraz Europy.
Opracowanie ukazuje temat w ujęcie
statystyczno – rodzajowe w kontekście
norm prawa pracy kierowców.

Kadrowa Kierowca
Przedsiębiorca
posiadacz CKZ
Inspektor ITD PIP

5

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/127-transport-drogowy-jakoistotny-aspekt-funkcjonowania-iorganizacji-pastwa-unii-europejskiejoraz-europy-op-110-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2013/11/23/transportdrogowy-jako-istotny-aspekt-funkcjonowania-iorganizacji-panstwa-unii-europejskiej-orazeuropy-ujecie-statystyczno-rodzajowe-wkontekscie-norm-prawa-pracy-kierowcow/

OP/111/2013/MZ

Wykaz 44 źródeł prawa
krajowego, unijnego oraz
Euroazjatyckiego
wywierających wpływ na
norm czasu pracy kierowców

Umowa AETR
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2003/88
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2002/15
Rozporządzenie Rady (EWG) nr
3821/
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr
3314/
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr
3688/92 90 85 WE WE
rozporządzenia (EWG) nr 3821/85
ITD

nie

x

W tym opracowaniu dokonane zostało
zestawienie źródeł prawa mających wpływ
na kształtowanie się prawa pracy
kierowców.

przesiębiorca
kierowca inspetor
ITD

19

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/128-wykaz-29-zrodel-prawakrajowego-unijnego-orazeuroazjatyckiego-wywierajacychwplyw-na-norm-czasu-pracykierowcow-op-111-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2013/11/26/wykaz-44zrodel-prawa-krajowego-unijnego-orazeuroazjatyckiego-wywierajacych-wplyw-na-normczasu-pracy-kierowcow/

33

OP/112/2013/MZ

Nowelizacja ustawy o czasie
pracy kierowców w ujęciu
historycznym na gruncie
dostosowania do uregulowań
dyrektywy 15/2002 WE

x

Ustawodawca krajowy na przestrzeni 11 lat
(począwszy od roku 2004), dokonał
pięciokrotnie prób działań legislacyjnych w
zakresie dostosowania ustawy o czasie
pracy kierowców do uregulowań dyrektywy
15/2002 WE. Pomimo aż czterech kolejnych
nowelizacji tekstu pierwotnego, nadal nie
udało się w pełni dostosować uregulowań
prawa krajowego do uregulowań
dyrektywy.

przesiębiorca
kierowca inspetor
ITD

5

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/129-nowelizacja-ustawy-oczasie-pracy-kierowcow-w-ujeciuhistorycznym-15-2002-we-op-1122013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/05/nowelizacjaustawy-o-czasie-pracy-kierowcow-w-ujeciuhistorycznym/

34

OP/113/2013/MZ

Kierunki rozwoju
tachografów cyfrowych.
Prawo pracy kierowców w
ujęciu programistycznoinformatycznym w branży
transportu drogowego

x

Opracowanie przybliży jak kształtowały się
kierunki rozwoju tachografu. Opracowanie
ukazuje zagadnienie w ujęciu
programistyczno – informatycznym.

przesiębiorca
kierowca inspetor
ITD

3

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/130-kierunki-rozwojutachografow-cyfrowych-op-113-2013mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/01/16/kierunkirozwoju-tachografow-cyfrowych-6/

35

OP/114/2013/MZ

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/131-okreslenie-zakresuprzedmiotowego-prawa-pracy-nagruncie-transportu-drogowego-op114-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/05/zestawieniewylaczen-przedmiotowych-z-przepisow-prawatransportowego/
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OP/115/2013/MZ

32

37

OP/116/2013/MZ

38

OP/117/2013/MZ

39

OP/118/2013/MZ

rozporządzenia (EWG) nr 3820/85
dyrektywy 15/2002 WE

Art 9 art 4 art 1 art 14
art 3 art 13 art 2

art. 2 art. 3
art. 28

nie

rozporządzenia 2820/85 EWG
rozporządzenie 561/2006 WE
rozporządzenie 3821/85 EWG
załącznik IB

Określenie zakresu
przedmiotowego prawa pracy
Ustawa o transporcie drogowym z
na gruncie transportu
dnia 6 września 2001 rozporządzenia
drogowego. Syntetyczne
561/2006/WE Umowa AETR
zestawienie wyłączeń
przedmiotowych
Określenie zakresu
podmiotowego kierowców
objętych uregulowaniami
prawa pracy krajowego

rozporządzenie 561/2006 WE
Umowa AETR
dyrektywy 15/2002 WE

Definicja relacji na gruncie
krajowych i
międzynarodowych źródeł
prawa pracy

rozporządzenia 561/2006 WE Kodeks
Postępowania Administracyjnego
rozporządzenia 1071/2009 WE
rozporządzenia 1073/2009 WE
Umowa AETR

Opracowanie dotyczy wszystkich kierowców
i przedsiębiorców. Opracowanie pokazuje
jak zachować się w trakcie kontroli, czy
kierowca może nie podpisywać protokołu
kontroli, a także na które przepisy powinien
się powołać. Przedsiębiorcy wiedza ta
pozwoli uniknąć kar nakładanych przez
organy kontroli.
Opracowanie prawne pokazuje negatywne
konsekwencje transportu pożyczony
pojazdem.
Unikalna wiedza zawarta w tym
opracowaniu pozwoli uniknąć kar oraz
zwiększyć bezpieczeństwo własnego
przedsiębiorstwa.

Art 1 Art 4 Art 17 Art 3
Art 2

nie

x

W tym wyjątkowym opracowaniu określono
zakres przedmiotowego prawa pracy na
gruncie transportu drogowego.
Przedstawiam syntetyczne zestawienie
wyłączeń przedmiotowych.

przedsiębiorca
inspektor ITD
posiadacz CKZ

3

art. 26 art.21 art.31 art.
5

nie

x

Określenie zakresu podmiotowego
kierowców objętych uregulowaniami prawa
pracy krajowego, Europejskiego oraz Unii
Europejskiej ze szczególnym określeniem
takich kategorii jak:

przedsiębiorca
inspektor ITD i PIP

8

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/132-okreslenie-zakresupodmiotowego-kierowcow-objetychuregulowaniami-prawa-pracykrajowego-op-115-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/05/okresleniezakresu-podmiotowego-kierowcow-objetychuregulowaniami-prawa-pracy-krajowegoeuropejskiego-oraz-unii-europejskiej/

przedsiębiorca
inspektor ITD i PIP

2

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/135-definicja-relacji-nagruncie-krajowych-imiedzynarodowych-zrodel-prawapracy-op-116-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/01/09/analiza-relacjipomiedzy-podstawowymi-zrodlami-prawa-pracy7/

Art 10 Art 7

nie

x

Potrzeba zdefiniowania relacji na gruncie
krajowych i międzynarodowych źródeł
prawa pracy z uwagi na kształtowanie:
a) świadomości społecznej adresatów
prawa pracy branży transportu drogowego,
b) świadomości legislatora krajowego na
etapie transpozycji oraz implementacji
prawa międzynarodowego,
c) świadomości judykatury w procesie
orzecznictwa,
d) wpływu na naukę prawa pracy,
e) wpływu na kierunek cyfryzacji prawa
pracy.

Przykłady braku
kompatybilności uregulowań
na gruncie krajowych,
rozporządzenia 561/2006 że umowa
europejskich źródeł prawa
AETR
pracy

Art 27 art 8 art 29 art
133 KP art 29

nie

x

Opracowanie pokazuje nam przykłady braku
kompatybilności niektórych uregulowań na
gruncie krajowych, Europejskich oraz
Unijnych źródeł prawa pracy. Analiza
przykładów obejmująca nieścisłości
uregulowań ustawy o czasie pracy
kierowców oraz rozporządzenia 561/2006
WE a także umowy AETR.

przedsiębiorca
inspektor ITD i PIP

Skutki ingerencji uregulowań
dyrektywa 15/2002 WE umowa AETR
unijnych na krajowe prawo
rozporządzenia 561/2006 WE KP
pracy kierowców

art. 154 KP art 151 KP

nie

x

To wyjątkowe opracowanie opisuje
nieoczekiwane skutki ingerencji uregulowań
unijnych na uregulowania krajowego prawa
pracy kierowców (na przykładzie
rozporządzenie 561/2006 WE w kontekście
„zaświadczenia działalności kierowców”).

przedsiębiorca
inspektor ITD i PIP

40

OP/119/2013/MZ

Niespójność uregulowań
prawa pracy utrudniająca
rozliczenia

41

OP/120/2013/MZ

Przykłady zagadnień
problemowych prawa pracy
branży transportowej

umowy AETR rozporządzenie
561/2006 WE

rozporządzenia 561/2006 WE,
rozporządzenia 3821/85 EWG,
rozporządzenia 1071/2009 WE

Art 8 Art. 12/561/2006
WE art 9

nie

x

Opracowanie to opisuje niespójność
uregulowań prawa pracy utrudniająca,
uniemożliwiająca lub prowadząca do
nieoczekiwanych skutków podczas
sporządzania algorytmów informatycznych
w zakresie tworzenia oprogramowania
informatycznego, służącego do rozliczania
czasu pracy kierowców oraz wynagrodzeń,
składników wynagrodzeń i dodatków do
wynagrodzeń.

Art 1,art 13,art 27
u.ocz.p.k. Art 7 art 2 art
4 art 3

nie

x

Opracowanie przybliży przykłady zagadnień
problemowych prawa pracy branży
transportowej, wymagających dalszej
pogłębionej analizy prawnej. Przykłady te
pomogą zrozumieć istotę zagadnienia.

Strona 2

1

2

Ministerstwo
Infrastruktury

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/136-przyklady-brakukompatybilnosci-uregulowa-nagruncie-krajowych-europejskichzrodel-prawa-pracy-op-117-2013mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/02/21/brakzgodnosci-niektorych-uregulowan-13/

4

9

Stanowisko GIP
i BAG

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/137-nieoczekiwane-skutkiingerencji-uregulowa-unijnych-nauregulowania-krajowego-prawapracy-kierowcow-op-118-2013mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/13/nieoczekiwan
e-skutki-ingerencji-unijnych-uregulowan-nauregulowania-krajowego-prawa-pracy-naprzykladzie-rozporzadzenie-5612006-we-wkontekscie-zaswiadczenia-dzialalnoscikierowcow/

przedsiębiorca
inspektor ITD i PIP

2

1

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/138-niespojnosc-uregulowaprawa-pracy-utrudniajaca-rozliczeniaop-119-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/niespojnoscuregulowan-prawa-pracy-utrudniajacarozliczenia/

przedsiębiorca
inspektor ITD i PIP

2

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/139-przyklady-zagadnieproblemowych-prawa-pracy-branzytransportowej-op-120-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/01/30/zagadnieniaproblemowe-prawa-pracy-w-transporcie-10/

OP/121/2013/MZ

Analiza przykładowych
zagadnień problemowych,
zaprezentowanych w
przykładowych
opracowaniach naukowych
określających relację
pomiędzy krajowymi,
unijnymi oraz
euroazjatyckimi
uregulowaniami prawa pracy

43

OP/122/2013/MZ

Zasada skutku pośredniego w
orzecznictwie sądów oraz
decyzjach administracyjnych rozporządzenie 561/2006 WE Umowa
AETR
organów kontrolnych oraz na
gruncie stanowiska Głównego
Inspektoratu Pracy

44

OP/123/2013/MZ

Relacje między źródłami
prawa pracy na przykładzie
aktów prawnych o zasięgu
europejskim i euroazjatyckim

Orzecznictwo ETS

45

OP/124/2013/MZ

Umowa AETR – przyczyny
oraz konsekwencje
nieobowiązywania jako
krajowego źródła prawa
pracy w latach 2010-2014

Umowa AETR

46

OP/125/2013/MZ

42

Rozporządzenie 561/2006 WE
umowy AETR

Art 128 KP art 1art 2 art
3 art 27

x

Opracowanie przedstawia analizę
przykładowych zagadnień problemowych,
zaprezentowanych w przykładowych
opracowaniach naukowych określających
relację pomiędzy krajowymi, Unijnymi oraz
Euroazjatyckimi uregulowaniami prawa
pracy

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/140-analiza-przykladowychzagadnie-problemowychzaprezentowanych-w-przykladowychopracowaniach-naukowych-op-1212013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/analizaprzykladowych-zagadnien-problemowychokreslajacych-relacje-pomiedzy-krajowymiunijnymi-oraz-euroazjatyckimi-uregulowaniamiprawa-pracy-2/

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/143-zasada-skutkuposredniego-w-orzecznictwie-sadoworaz-organow-kontrolnych-op-1222013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/13/zasadaskutku-posredniego-w-orzecznictwie-sadow-orazdecyzjach-administracyjnych-organowkontrolnych-oraz-na-gruncie-stanowiskaglownego-inspektoratu-pracy/

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/144-relacje-miedzy-zrodlamiprawa-pracy-na-przykladzie-aktowprawnych-o-zasiegu-europejskim-ieuroazjatyckim-op-123-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/relacjemiedzy-zrodlami-prawa-pracy-na-przykladzieaktow-prawnych-o-zasiegu-europejskim-ieuroazjatyckim/

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/145-umowa-aetr-przyczynyoraz-konsekwencjenieobowiazywania-jako-krajowegozrodla-prawa-pracy-w-latach-20102014-op-123-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/13/umowa-aetrprzyczyny-oraz-konsekwencje-nieobowiazywaniajako-krajowego-zrodla-prawa-pracy-w-latach2010-2014/

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/147-syntetyczne-zestawieniepodstawowych-zrodel-prawa-pracykierowcow-rangi-miedzynarodowejop-125-2013-mz.html

http://kancelariaprawnaviggen.pl/zrodla-prawapracy-kierowcow-rangi-miedzynarodowej/

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/148-problematyka-sposobudokumentowania-trybow-aktywnoscikierowcow-za-pomoca-tachografowop-126-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/01/16/obowiazekdokumentowania-aktywnosci-kierowcy-11/

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/149-zestawienieporownawcze-uregulowarozporzadzenia-561-2006-we-orazrozporzadzenia-3820-85-ewg-op-1272013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/zestawienieporownawcze-uregulowan-rozporzadzenia5612006-we-oraz-rozporzadzenia-382085-ew/

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/150-zasady-dokumentowaniaaktywnosci-za-pomoca-tachografuanalogowego-op-127-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/13/zasadydokumentowania-aktywnosci-za-pomocatachografu-analogowego-wstep/

przedsiębiorca
inspektor ITD i PIP
kierowca

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/151-zasady-funkcjonowaniatachografu-cyfrowego-orazdokumentowania-aktywnoscikierowcy-tachografu-opispiktogramow-op-131-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/13/zasadyfunkcjonowania-tachografu-cyfrowego-idokumentowania-aktywnosci-kierowcy-wykaz-oopis-piktogramow/

przedsiębiorca
inspektor ITD i PIP

8

x

Opracowanie wyjaśnia istotę i rolę „zasady
skutku pośredniego” w orzecznictwie sądów
oraz decyzjach administracyjnych organów
kontrolnych. Przybliży również stanowisko
Głównego Inspektoratu Pracy w tej sprawie.
Opracowanie zawiera 2 załączniki.

przedsiębiorca
inspektor ITD i PIP

13

x

W opracowaniu przeanalizowano relacje
pomiędzy podstawowymi źródłami prawa
pracy na przykładzie wybranych aktów
prawnych Unii Europejskiej oraz uregulowań
o zasięgu Euroazjatyckim.

przedsiębiorca
inspektor ITD i PIP

W tym opracowaniu wyjaśnia się dlaczego
umowa AETR nie obowiązuje w Polsce.
Opracowanie zawiera 2 załączniki.

przedsiębiorca
inspektor ITD i PIP

6

x

Opracowanie stanowi usystematyzowanie
źródeł prawa pracy prawa pracy kierowców
na gruncie prawa krajowego, unijnego i
międzynarodowego

przedsiębiorca
inspektor ITD i PIP

5

x

Opracowanie opisuje problematykę sposobu
dokumentowania trybów aktywności
kierowców za pomocą tachografów w
zakresie pokrywania ich zapisów z
instytucjami definiującymi aktywność
kierowców na gruncie krajowego prawa
pracy ze szczególnym uwzględnieniem
„wytycznych” Komisji Europejskiej

przedsiębiorca
inspektor ITD i PIP

nie

x

Z uwagi na ogólne sformułowania użyte w
niektórych przepisach rozporządzenia
(EWG) nr 3820/85, dotyczących czasu
prowadzenia pojazdem, przerw i okresów
odpoczynku kierowców uczestniczących w
krajowym i międzynarodowym transporcie
drogowym na terytorium Wspólnoty,
wystąpiły trudności w zakresie wykładni,
stosowania, egzekwowania i monitorowania
tych przepisów w jednolity sposób we
wszystkich Państwach Członkowskich.
Opracowanie wyjaśnia tę problematykę

przedsiębiorca
inspektor ITD i PIP

1

nie

x

przedsiębiorca
inspektor ITD i PIP
kierowca

1

nie

Arkusz1

Syntetyczne zestawienie
podstawowych źródeł prawa rozporządzenie 561/2006 WE Umowa
pracy kierowców rangi
AETR
międzynarodowej

Art 8 561/2006 WE art
87 art 91 AETR

Art 3 art 27
art. 18 ust. 1 ustawy z
14 kwietnia 2000 r. o
umowach
międzynarodowych

nie

nie

2

3

Stanowisko
komisji prawnej
GIP stanowisko
PIP

Stanowisko
Ministerstwa
Infrastruktury

OP/126/2013/MZ

Problematyka sposobu
dokumentowania trybów
aktywności kierowców za
pomocą tachografów

48

OP/127/2013/MZ

Zestawienie porównawcze
uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE oraz
rozporządzenia 3820/85
EWG

rozporządzenia 3820/85 EWG
rozporządzenie 561/2006 WE
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OP/130/2013/MZ

Zasady dokumentowania
aktywności za pomocą
tachografu analogowego

rozporządzenie 3821/85 EWG

50

OP/131/2013/MZ

Zasady funkcjonowania
rozporządzenia 561/2006WE
tachografu cyfrowego oraz
rozporządzenia 1360/2002 WE
dokumentowania aktywności
Rozporządzenia Komisji (UE) nr
kierowcy tachografu – opis
1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.
piktogramów

Art 27 art. 2 ust. 1 lit. art.
12/561/2006 WE

nie

x
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OP/132/2013/MZ

Zasady interpretacji
piktogramów
wykorzystywanych w
tachografach na podstawie
rozporządzeń 3821-85-EWG
z załącznikiem IB, 13602002 WE, 561/2006 WE, na
gruncie instytucji prawa
pracy kierowców

rozporządzeń 3821-85-EWG
rozporządzenie 1360-2002 WE
rozporządzenie 561/2006 WE

art. 6 ust. 1 pkt. 1
u.ocz.p.k. art. 10 ust. 1
u.ocz.p.k. art. 9
u.ocz.p.k. art. 11 ust. 2a

nie

x

Opracowanie wyjaśnia zasady interpretacji
piktogramów wykorzystywanych w
tachografach na podstawie rozporządzeń
3821-85-EWG z załącznikiem IB, 1360-2002
WE, 561/2006 WE, na gruncie instytucji
prawa pracy kierowców.

przedsiębiorca
inspektor ITD i PIP
kierowca

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/152-zasady-interpretacjipiktogramow-wykorzystywanych-wtachografach-na-gruncie-instytucjiprawa-pracy-kierowcow-op-132-2013mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/02/13/26603/

52

OP/133/2013/MZ

Sposoby oznaczenia „czasu
wolnego” kierowcy na
gruncie dokumentowania
działalności kierowców

rozporządzenie 561/2006 WE

Art 151 art. 31 ust. 3 u.o
cz.p.k.,art. 25 ust. 1 pkt.
4 i 5,rt. 14 u.ocz.p.k

nie

x

Opracowanie wyjaśnia wątpliwości
odnoszące się do sposobu oznaczenia
„czasu wolnego” kierowcy na gruncie
dokumentowania działalności kierowców za
pomocą zaświadczeń działalności. Przybliża
problem niemożności odbioru godzin
nadliczbowych w okresie rozliczeniowym.

Przedsiębiorca
kadrowa kierowca

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/153-sposoby-oznaczeniaczasu-wolnego-kierowcy-na-grunciedokumentowania-dzialalnoscikierowcow-op-133-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/01/19/problemodbioru-godzin-nadliczbowych-11/
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OP/134/2013/MZ

Relacje pomiędzy ustawą o
czasie pracy kierowców a
wybranymi aktami prawnymi
w kontekście rozporządzenia
561/2006 WE

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 7/256/2006 WE art.
141 KP
13 u.ocz.p.k.
Art 13 u.ocz.p.k. I art.
7/561/2006 WE

nie

x

Opracowanie ukazuje relacje pomiędzy
uregulowaniami ustawy o czasie pracy
kierowców oraz wybranymi aktami
prawnymi o zasięgu krajowym, Unijnym i
Euroazjatyckim w kontekście uregulowań
rozporządzenia 561/2006 WE.

Spedytor
przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/154-relacje-pomiedzy-ustawao-czasie-pracy-kierowcow-awybranymi-aktami-prawnymi-wkontekscie-rozporzadzenia-561-op134-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/02/02/ustawa-o-czp-k-a-inne-akty-prawne-11/

54

OP/137/2013/MZ

Niespełnianie postulatów
dotyczących jednolitego
egzekwowania prawa przez
organy kontrolne w branży
transportowej

rozporządzenie 561/2006 WE
rozporządzenia 3820/85 EWG KRD

art. 12/561/2006 WE art.
6-9 rozporządzenia
561/2006 WE art. 174
ust. 6 Kodeksu Ruchu
Drogowego

nie

x

W tym wyjątkowym opracowaniu podajemy
dla przykłady niespełnienia postulatu
„utrzymania zaufania” oraz postulatu
„jednolitego egzekwowania” prawa przez
organy kontrolne w branży transportu
drogowego.

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

1

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/155-niespelnianie-postulatowdotyczacych-jednolitegoegzekwowania-prawa-przez-organykontrolne-w-branzy-transportowej-op137-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/przykladyniespelnienia-postulatu-utrzymania-zaufaniaoraz-postulatu-jednolitego-egzekwowaniaprawa-przez-organy-kontrolne-w-branzytransportu-drogowego/
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OP/138/2013/MZ

rozporządzenie 561/2006 WE
rozporządzenia 3820/85 EWG KRD

Art. 71 art. 294 art. 91

nie

x

Opracowanie opisuje genezę
rozporządzenia 561/2006 WE jako źródła
prawa pracy. Wstęp do preambuły
rozporządzenia 561/2006 WE.

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

1

1

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/157-geneza-rozporzadzenia561-2006-we-jako-zrodla-prawapracy-op-138-2013-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/genezarozporzadzenia-5612006-we-jako-zrodla-prawapracy/
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OP/139/2014/MZ

Harmonizacja warunków
konkurencyjności oraz
poprawy warunków i
bezpieczeństwa pracy

rozporządzenie 2820/85 EWG
rozporządzenie 561/2006 WE
rozporządzenie 3820/85 EWG

art. 26 u.o.cz.p.k art. 6
art. 9

nie

x

Opracowaniu pozwoli zrozumieć jak
kształtowała się harmonizacja warunków
konkurencyjności oraz jak wpłynęła na
warunki bezpieczeństwa pracy.

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

2

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/158-harmonizacja-warunkowkonkurencyjnosci-oraz-poprawywarunkow-i-bezpieczestwa-pracy-op139-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2014/08/18/oharmonizacji-zasad-konkurencyjnosci-orazpoprawie-warunkow-i-bezpieczenstwa-pracy-napodstawie-rozporzadzenia-5612006-we/
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OP/140/2014/MZ

Czy uregulowania bardziej
restrykcyjne w krajach
członkowskich będą
skutkować wobec polskich
przedsiębiorców oraz
kierowców?

Rozporządzenie 561/2006 WE

Art 10 art. 174 ust. 6
Kodeksu Ruchu
Drogowego art. 11.
561/2006 WE

nie

x

Rozporządzenie 561/2006/WE nie narusza
rozwiązań korzystniejszych dla
pracowników. Opracowanie odpowiada
także na pytanie, czy uregulowania bardziej
restrykcyjne w krajach członkowskich będą
skutkować wobec Polskich przedsiębiorców
oraz kierowców ?

Przedsiębiorca
Kierowca
Inspektor ITD PIP
Spedytor

9

1

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/159-czy-bardziej-restrykcyjneuregolowania-w-krajachczlonkowskich-beda-skutkowacwobec-polskich-przedsiebiorcow-op140-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/czyuregulowania-bardziej-restrykcyjne-w-krajachczlonkowskich-beda-skutkowac-wobec-polskichprzedsiebiorcow-oraz-kierowcow/
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OP/141/2014/MZ

Pojazdy objęte zakresem
rozporządzenia 561 oraz
schematy zastosowania
funkcji „OUT” w tachografie

Rozporządzenie 561/2006 WE
rozporządzenie Rady (EWG) nr
3821/85

art. 2/561/2006 WE art.
3/561/2006 WE

nie

x

W opracowaniu zdefiniowano grupę
pojazdów objętych zakresem
obowiązywania rozporządzenia
561/2006/WE. Opracowanie zawiera
również informacje do czego może się
przydać funkcja OUT.

Przedsiębiorca
Kierowca
Inspektor ITD PIP

0

2

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniahttp://kancelariaprawnaviggen.pl/pojazdy-objeteprawne/160-pojazdy-objetezakresem-rozporzadzenia-5612006we-orazzakresem-rozporzadzenia-561-orazfunkcja-out-w-wybranych-tachografachschematy-zastosowania-funkcji-out-wcyfrowych/
tachografie-op-141-2014-mz.html
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OP/142/2014/MZ

Zakres obowiązywania
rozporządzenie 561/2006 WE Umowa
uregulowań rozporządzenia
AETR
561/2006 WE

art. 27 u.ocz.p.k. art. 13
u.ocz.p.k.

nie

x

To wyjątkowe opracowanie opisuje zakres
obowiązywania uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE. Opracowanie wyjaśni
Państwu dokładniejsze zrozumienie tego
zagadnienia.

Przedsiębiorca
Kierowca
Inspektor ITD PIP

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/161-zakres-obowiazywaniauregulowa-rozporzadzenia-561-2006we-.html

http://jazdaprawna.pl/2014/09/17/zakresobowiazywania-5612006-we/

nie

x

W tym opracowaniu określono zakres
obowiązywania umowy AETR. Jakie błędy
zawiera tłumaczenie umowy AETR. W
opracowaniu opisano również
zaświadczenia działalności kierowcy
(„urlopówki”) obowiązujące na terenie
umowy AETR.

Przedsiębiorca
Kierowca
Inspektor ITD PIP
Spedytor

1

2

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/162-zakres-obowiazywaniaumowy-aetr-zaswiadczeniadzialalnosci-kierowcy-urlopowki-op142-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/13/umowa-aetrzaswiadczenia-dzialalnosci-kierowcy-urlopowki-waetr/

nie

x

W tym opracowaniu wyjaśniono gdzie
obowiązują zasady działania umowy AETR
wobec kierowców krajów trzecich.

Przedsiębiorca
Kierowca
Inspektor ITD PIP
Spedytor

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/163-zasady-obowiazywaniauregulowa-umowy-aetr-wobeckierowcow-krajow-trzecich-op-1442014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2015/07/12/zasadyobowiazywania-umowy-aetr-wobec-krajowtrzecich/

47
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OP/143/2014/MZ
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OP/144/2014/MZ

Geneza rozporządzenia
561/2006 WE jako źródła
prawa pracy

Rozporządzenie
561/2006/WE

Zakres obowiązywania
umowy AETR. Zaświadczenia
rozporządzenie 561/2006 WE Umowa
działalności kierowcy
AETR rozporządzenie 1073/2009 WE
(„urlopówki”) obowiązujące
na terenie umowy AETR
Zasady obowiązywania
uregulowań umowy AETR
wobec kierowców krajów
trzecich

rozporządzenie 561/2006 WE
rozporządzenie 3820/85 EWG

art. 12/561/2006 WE

art. 12/561/2006 WE

art. 29 rozporządzenia
1073/2009 WE art. 8
rozporządzenie (WE) nr
561/2006 art 22

nie

W tym wyjątkowym opracowaniu
przedstawia się działanie tachografu
analogowego. Opracowanie pomoże
zrozumieć zasady działania tachografu oraz
zakres aktywności.
W tym opracowaniu przedstawione jest
funkcjonowanie tachografu cyfrowego.
Opisano również w jaki sposób należy
dokumentować aktywność kierowcy tak aby
nie popełniać przy tym błędów.
Opracowanie jest poszerzone o opis
piktogramów.

Strona 3

Zestawienie
porównawcze
rozporządzeń

4

Opracowanie zawiera
decyzje wykonawczą
komisji z 7.06.2011.
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OP/145/2014/MZ

Rola Wspólnoty Europejskiej
w zakresie ustalenia relacji
pomiędzy rozporządzeniem
561/2006 WE a AETR

rozporządzenie 561/2006 WE
rozporządzenie 3820/85 EWG
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OP/146/2014/MZ

Dostosowanie umowy AETR
do zmian w prawie
wspólnotowym na
przykładzie (urlopówek)

rozporządzenie 561/2006 WE
rozporządzenie 3820/85 EWG

art. 31
u.ocz.p.k.

nie

64

OP/147/2014/MZ

Postulat jednolitej wykładni
określającej minimalny czas
trwania odpoczynku
dziennego kierowcy na 7
godzin

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 4 rozporządzenia (WE)
nr 561/2006

nie

65

OP/148/2014/MZ

Realizacja postulatu kontroli
ITD i PIP na przykładzie
metodologii dok. aktywności
kierowcy za bieżący dzień +
28 dni wstecz

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 4 rozporządzenia (WE)
nr 561/2006

67

OP/150/2014/MZ

Geneza algorytmu przerwy
dzielonej: 15 + 30 minut

rozporządzenie 561/2006 WE

68

OP/151/2014/MZ

Postulaty poprawy warunków
socjalnych pracowników oraz
likwidacji systemu
rekompensat za skrócenie
dziennych odpoczynków

69

OP/152/2014/MZ

70

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/164-rola-wspolnotyeuropejskiej-w-zakresie-ustaleniarelacji-pomiedzy-rozporzadzeniem561-2006-we-a-aetr-op-145-2014mz.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/165-dostosowanie-umowyaetr-do-zmian-w-prawiewspolnotowym-na-przykladzieurlopowek-op-146-2014-mz.html

W opracowaniu przedstawiono jaka jest
rola Wspólnoty Europejskiej w zakresie
ustalenia relacji pomiędzy rozporządzeniem
561/2006 WE a AETR.

Przedsiębiorca
Kierowca
Inspektor ITD PIP
Spedytor

1

0

Mariusz Miąsko

x

Opracowanie opisuje jak kształtuje się
umowa AETR w stosunku do zmian w prawie
wspólnotowym na przykładzie „zaświadczeń
działalności kierowców” (urlopówek).

Przedsiębiorca
Kierowca
Inspektor ITD PIP
Spedytor

5

6

Mariusz Miąsko

x

Opracowanie opisuje postulat jednolitej
wykładni i jednolitego Arkusz1
stosowania na
przykładzie Decyzji Wykonawczej Komisji
K(2011)3759 z 7.06.2011r., określającej
minimalny czas trwania odpoczynku
dziennego kierowcy na 7 godzin.

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/166-postulat-jednolitejwykladni-okreslajacej-minimalny-czastrwania-odpoczynku-dziennegokierowcy-na-7-godzin-op-147-2014mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/postulatjednolitej-wykladni-okreslajacej-minimalny-czastrwania-odpoczynku-dziennego-kierowcy-na-7godzin/

nie

x

Opracowanie przedstawia realizacja
postulatu zapewnienia skuteczności kontroli
ITD oraz PIP na przykładzie metodologii
dokumentowania aktywności kierowcy za
bieżący dzień + 28 dni wstecz dla kontroli
czasu prowadzenia pojazdu i okresu
odpoczynku oraz na przykładzie
dokumentowania aktywności za pomocą
zaświadczenia działalności kierowców (tzw.:
„urlopówki”)

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/167-realizacja-postulatukontroli-itd-i-pip-na-przykladziemetodologii-dok-aktywnosci-kierowcyza-biezacy-dzie-28-dni-wstecz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/realizacjapostulatu-kontroli-itd-i-pip-na-przykladziemetodologii-dok-aktywnosci-kierowcy-za-biezacydzien-28-dni-wstecz/

Art 7

nie

x

W tym opracowaniu wyjaśniono skąd wzięła
się i w jaki sposób działa przerwa dzielona
15 + 30.

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

1

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/169-geneza-algorytmuprzerwy-dzielonej-15-30-minut-op150-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/01/11/genezaprzerwy-dzielonej/

rozporządzenie 561/2006 WE

Art 7 art 8

nie

x

W opracowaniu opisano postulaty poprawy
warunków socjalnych pracowników oraz
likwidacji systemu rekompensat za
skrócenie dziennych odpoczynków.

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/170-postulaty-poprawywarunkow-socjalnych-pracownikowop-151-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/02/02/postulatpoprawy-warunkow-socjalnych-4/

Ujednolicenie zasad dla
podróży promem i koleją

rozporządzenie 561/2006 WE

Art 9 art 10

nie

x

W tym opracowaniu wyjaśniono jak
ujednolicono zasady dla podróży promem i
koleją.

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

0

Mariusz Miąsko

OP/153/2014/MZ

Zakres kontroli na gruncie
rozporządzenia 561/2006
WE – wstęp

rozporządzenie 561/2006 WE

Art 4

nie

x

Opracowanie opisuje i wyjaśnia jaki jest
zakres kontroli na gruncie rozporządzenia
561/2006 WE.

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

0

Mariusz Miąsko
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OP/154/2014/MZ

Rozwinięcie zagadnienia na
gruncie ustawodawstwa
krajowego w zakresie
odpowiedzialności
kierowców, posiadaczy CKZ
oraz załadowców,
rozładowców, organizatorów
transportu, nadawców,
odbiorców itp.

rozporządzenie 561/2006 WE

Art 4

nie

x

Rozwinięcie zagadnienia na gruncie
ustawodawstwa krajowego w zakresie
odpowiedzialności kierowców, posiadaczy
CKZ oraz załadowców, rozładowców,
organizatorów transportu, nadawców,
odbiorców itp.

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/173-zakres-kontroli-nagruncie-rozporzadzenia-561-2006-werozwiniecie-op-154-2014-mz.html

72

OP/155/2014/MZ

Obowiązki kierowców
pracujących dla kilku
przedsiębiorstw
transportowych

rozporządzenie 561/2006 WE

Art 3

nie

x

Opracowanie wyjaśnia jakie są obowiązki
kierowców pracujących dla kilku
przedsiębiorstw transportowych.

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/174-obowiazki-kierowcowhttp://jazdaprawna.pl/2017/02/08/pracujesz-dlapracujacych-dla-kilku-przedsiebiorstwkilku-przedsiebiorstw-8/
transportowych-.html

73

OP/156/2014/MZ

Prawa państw do przyjęcia
indywidualnych środków

rozporządzenie 561/2006 WE

nie

x

Opracowanie wyjaśnia, iż w celu wspierania
postępu społecznego oraz poprawy
bezpieczeństwa drogowego każde Państwo
Członkowskie powinno zachować prawo do
przyjęcia stosownych środków.

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/175-prawa-pastw-doprzyjecia-indywidualnych-srodkow-op156-2014-mz.html

http://kancelariaprawnaviggen.pl/uwaga-wzakresie-czasu-prowadzenia-przerw-iodpoczynkow-istnieja-wyjatki/

http://jazdaprawna.pl/2017/03/03/realizujeszprzewoz-osob-na-liniach-regularnych-50-km-5/

74

OP/157/2014/MZ

Odstępstwa krajowe od
uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/168-postulat-skutecznegoegzekwowania-przy-pomocytachografow-przewozu-materialowniebezpiecznych-adr-oraz-reguly120s.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/172-zakres-kontroli-nagruncie-rozporzadzenia-561-2006-wewstep-op-153-2013-mz.html

nie

x

W opracowaniu opisano odstępstwa
krajowe od uregulowań rozporządzenia
561/2006/

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/176-odstepstwa-krajowe-oduregulowa-rozporzadzenia-561-2006we-op-157-2014-mz.html

art. 24 u.o.t.d.

nie

x

W opracowaniu opisano źródła wyłączenia
linii regularnych do 50 km (realizujących
przewóz osób) z zakresu stosowania
rozporządzenia 561/2006 WE

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/177-zrodlo-wylaczenia-liniiregularnych-do-50-km-z-zakresustosowania-rozporzadzenia-5612006-we-op-158-2014-mz.html

Mariusz Miąsko

rozporządzenie 561/2006 WE

http://kancelariaprawnaviggen.pl/rola-wspolnotyeuropejskiej/

http://jazdaprawna.pl/2017/04/13/dostosowanieumowy-aetr-do-zmian-w-prawie-wspolnotowymna-przykladzie-zaswiadczen-dzialalnoscikierowcow-urlopowek/

http://jazdaprawna.pl/2017/01/30/odpoczynekna-promie-i-w-pociagu-14/

https://jazdaprawna.pl/2014/12/11/zakreskontroli/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/jaki-jestzakres-kontroli-na-gruncie-rozporzadzenia5612006-we/

http://jazdaprawna.pl/2014/04/22/prawapanstw-do-przyjecia-indywid-srodkow/

75

OP/158/2014/MZ

Źródło wyłączenia linii
regularnych do 50 km
(realizujących przewóz osób) rozporządzenie 561/2006 WE u.o.t.d.
z zakresu stosowania
rozporządzenia 3821/85 WEG
rozporządzenia 561/2006
WE

76

OP/159/2014/MZ

Postulat realizacji kontroli w
oparciu o standardowe
przyrządy rejestrujące

rozporządzenie 561/2006 WE
U.ocz.p.k.

Art. 25 ust.1 pkt. 5
u.ocz.p.k.

nie

x

Opracowanie opisuje postulat realizacji
kontroli w oparciu o standardowe przyrządy
rejestrujące.

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

0

77

OP/160/2014/MZ

Postulat realizacji kontroli w
oparciu o standardowe
przyrządy rejestrujące

rozporządzenie 561/2006 WE KP
Konstytucja RP

art. 281 pkt. 5) Kodeksu
Pracy art. 2 Konstytucji
RP

nie

x

Opracowanie opisuje postulat realizacji
kontroli w oparciu o standardowe przyrządy
rejestrujące.

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

2

78

OP/161/2014/MZ

Zakres podmiotowy
odpowiedzialności za
naruszenia norm
rozporządzenia 561/2006
WE. Odpowiedzialność,
kierowcy, organizatora
transportu, pracowników
przedsiębiorstwa
transportowego oraz
odpowiedzialność
przewoźnika

rozporządzenie 561/2006 WE

nie

x

Opracowanie opisuje w szczególności:
odpowiedzialność kierowcy, organizatora
transportu, pracowników przedsiębiorstwa
transportowego oraz odpowiedzialność
przewoźnika.

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

2

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/180-zakres-podmiotowyodpowiedzialnosci-za-naruszenianorm-rozporzadzenia-561-2006-weop-161-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/zakrespodmiotowy-odpowiedzialnosci-za-naruszenianorm-rozporzadzenia-5612006-we/

79

OP/162/2014/MZ

Wszystko na temat
zaświadczeń działalności
kierowcy („urlopówek”)

rozporządzenie 561/2006 WE Decyzja
Wykonawcza 959/2009 WE

nie

x

W opracowaniu opisano wszystko na temat
zaświadczeń działalności kierowy
(„urlopówek”). Geneza powstania, zasady
stosowania, realizacja zasady
pomocniczości.

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

11

14

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/181-wszystko-na-tematzaswiadcze-dzialalnosci-kierowyurlopowek-op-162-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/wszystko-natemat-zaswiadczen-dzialalnosci-kierowyurlopowek/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/nieoczekiwan
y-wplyw-zaswiadczenia-dzialalnosci-kierowcy-nakrajowe-zrodla-prawa-pracy/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/zasadydotyczace-wystawiania-zaswiadczeniadzialalnosci-kierowcow-w-kontekscie-zasaddokumentowania-urlopow-wypoczynkowychczasu-wolnego-odpoczynkow/

OP/163/2014/MZ

Nieoczekiwany wpływ
zaświadczenia działalności
kierowcy na krajowe źródła
prawa pracy

81

OP/164/2014/MZ

Zasady dotyczące
wystawiania zaświadczenia
działalności kierowców w
kontekście zasad
rozporządzenie 561/2006 WE;
dokumentowania urlopów Kodeks Pracy;
ustawa
wypoczynkowych, czasu
o czasie pracy kierowców
wolnego, odpoczynków w
oparciu o wytyczne Komisji
Europejskiej

82

OP/165/2014/MZ

Zasady procedowania nad
decyzjami Komisji
Europejskiej

decyzja Rady 1999/468/WE

83

OP/166/2014/MZ

Tak należy wykonać
ewidencję czasu pracy na
nowych zasadach! Wszystko
o czasie pracy „samozatrudnionych”, właścicieli i
zatrudnionych na umowach
cywilnoprawnych

dyrektywa 15/2002 WE

84

OP/167/2014/MZ

Minimalny wiek kierowcy na
gruncie rozporządzenia
561/2006 WE

85

OP/168/2014/MZ

Postulat doprecyzowania
rozporządzenia 3821/85
EWG wynikający z
uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE

80

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/postulatrealizacji-kontroli-w-oparciu-o-standardoweprzyrzady-rejestrujace/

http://jazdaprawna.pl/2017/02/13/system-karna-gruncie-rozporzadzenia-5612006-we-10/

2

2

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/182-nieoczekiwany-wplywzaswiadczenia-dzialalnosci-kierowcyna-krajowe-zrodla-prawa-pracy-op163-2014-mz.html

2

1

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/183-zasady-wystawianiaurlopowek-w-konteksciedokumentowania-urlopowwypoczynkowych-op-164-2014mz.html

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/184-zasady-procedowanianad-decyzjami-komisji-europejskiejop-165-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/01/16/zasadyprocedowania-nad-decyzjami-ke-11/

Opracowanie pomaga zrozumieć jak należy
wykonać ewidencję czasu pracy na nowych
zasadach ! W opracowaniu wyjaśniono
wszystko o czasie pracy „samozatrudnionych”, właścicieli i zatrudnionych
na umowach cywilnoprawnych.

2

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/185-jak-nalezy-wykonacewidencje-czasu-pracy-na-nowychzasadach-op-166-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/01/26/tak-nalezywykonac-ewidencje-cz-p-na-nowych-zasadach-8/

x

W opracowaniu opisano kwestię
minimalnego wieku kierowcy na gruncie
rozporządzenia 561/2006 WE.

6

0

Mariusz Miąsko

x

Opracowanie opisuje postulat
doprecyzowania rozporządzenia 3821/85
EWG wynikający z uregulowań
rozporządzenia 561/2006 WE.

0

3

Mariusz Miąsko

nie

x

Opracowanie wyjaśnia jakie wpływy na
krajowe źródła prawa pracy mają tzw
„urlopówki”.

nie

x

Opracowanie wyjaśnia zasady dotyczące
wystawiania zaświadczenia działalności
kierowców w kontekście zasad
dokumentowania urlopów wypoczynkowych,
czasu wolnego, odpoczynków w oparciu o
wytyczne Komisji Europejskiej.

art.251

nie

x

Opracowanie wyjaśnia zasady
procedowania nad decyzjami Komisji
Europejskiej.

art. 26a u.ocz.p.k. art.
26b ust. 1

nie

x

rozporządzenie 561/2006 WE

nie

rozporządzenie 3821/85 EWG
rozporządzenie 561/2006 WE

nie

rozporządzenie 561/2006 WE;
ustawa o czasie pracy kierowców

Petycja do Parlamentu
Europejskiego

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/178-postulat-realizacjikontroli-w-oparciu-o-standardoweprzyrzady-rejestrujace-op-159-2014mz.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/178-postulat-realizacjikontroli-w-oparciu-o-standardoweprzyrzady-rejestrujace-op-159-2014mz.html

Strona 4

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/186-minimalny-wiek-kierowcyna-gruncie-rozporzadzenia-561-2006we-op-167-2014-mz.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/188-postulatdoprecyzowania-roz-3821-85-ewgwynikajacy-z-uregulowa-roz-5612006-we-op-168-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2015/04/15/jaki-jestminimalny-wiek-kierowcy/

http://jazdaprawna.pl/2015/08/25/postulatdoprecyzowania-rozporzadzenia-382185-ewg-2/

OP/169/2014/MZ

Zakres i cel rozporządzenia
561/2006 WE

87

OP/170/2014/MZ

Zakres przedmiotowy
Rozporządzenia 561/2006
WE - wstęp

rozporządzenie 561/2006 WE

88

OP/171/2014/MZ

Zakres terytorialny
rozporządzenia 561/2006
WE w kontekście
„wyjaśnienia nr 4” Komisji

rozporządzenie 561/2006 WE

89

OP/172/2014/MZ

Zakres terytorialny umowy
AETR

nie

90

OP/173/2014/MZ

Katalog wyłączeń z zakresu
stosowania Rozporządzenia
561/2006 WE – wstęp

rozporządzenie 561/2006 WE

91

OP/174/2014/MZ

Wyłączenia przewozu
drogowego pojazdami do
przewozu osób na liniach
regularnych do 50 km

rozporządzenie 561/2006 WE

92

OP/175/2014/MZ

Wyłączenia pojazdów o
dopuszczalnej maksymalnej
prędkości nie przekraczającej
40 km/h, wyłączenia
przewozu drogowego
wykonywanego pojazdami
służb specjalnych, wyłączenia
przewozu drogowego
wykonywanego pojazdami do
działań ratunkowych i
humanitarnych

rozporządzenie 561/2006 WE

93

OP/176/2014/MZ

Wyłączenia przewozu
drogowego wykonywanego
pojazdami do celów
medycznych

94

OP/177/2014/MZ

95

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/189-zakres-i-celrozporzadzenia-561-2006-we-op-1692014-mz.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/190-zakres-przedmiotowyrozporzadzenia-561-2006-we-wstepop-170-2014-mz.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/191-zakres-terytorialnyrozporzadzenia-561-2006-we-wkontekscie-wyjasnienia-nr-4-komisjihttp://sklep561.pl/opracowaniaprawne/192-zakres-terytorialnyumowy-aetr-op-172-2014-mz.html

x

W opracowaniu opisano zakres i cel
rozporządzenia 561/2006 WE.

nie

x

Opracowanie opisuje zakres przedmiotowy
Rozporządzenia 561/2006 WE.

0

3

Mariusz Miąsko

nie

x

Opracowanie opisuje zakres terytorialny
rozporządzenia 561/2006 WE w kontekście
„wyjaśnienia nr 4” Komisji Europejskiej.

0

2

Mariusz Miąsko

x

Arkusz1
W opracowaniu opisano zakres
terytorialny
umowy AETR.

9

5

Mariusz Miąsko

nie

x

Opracowanie prawne zawiera katalog
wyłączeń z zakresu stosowania
Rozporządzenia 561/2006 WE.

2

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/193-katalog-wylacze-zzakresu-stosowania-rozporzadzenia561-2006-we-op-173-2014-mz.html

nie

x

Opracowanie opisuje wyłączenia przewozu
drogowego pojazdami do przewozu osób
na liniach regularnych do 50 km.

4

3

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/194-wylaczenia-przewozudrogowego-pojazdami-do-przewozuosob-na-liniach-regularnych-do-50-kmop-174-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/01/02/wylaczeniaprzewozow-drogowych-15/

nie

x

Opracowanie dotyczy wyłączenia pojazdów
o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie
przekraczającej 40 km/h, wyłączenia
przewozu drogowego wykonywanego
pojazdami służb specjalnych, wyłączenia
przewozu drogowego wykonywanego
pojazdami do działań ratunkowych i
humanitarnych.

1

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/195-wylaczenia-pojazdow-odopuszczalnej-maksymalnejpredkosci-nie-przekraczajacej-40-kmh-op-175-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/01/04/pojazdywylaczone-z-zakresu-rozporzadzenia-5612006we-4/

rozporządzenie 561/2006 WE

nie

x

Opracowanie dotyczy wyłączenia przewozu
drogowego wykonywanego pojazdami do
celów medycznych.

2

2

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/199-wylaczenia-przewozuwykonywanego-pojazdami-do-celowmedycznych-op-176-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/10/wylaczeniaprzewozu-drogowego-wykonywanegopojazdami-do-celow-medycznych/

Wyłączenia przewozu
drogowego wykonywanego
pojazdami pomocy drogowej

rozporządzenie 561/2006 WE

nie

x

Wyłączenia przewozu drogowego
wykonywanego pojazdami pomocy
drogowej
Pojazdami specjalistycznymi pomocy
drogowej poruszającymi się w promieniu
100 km od swej bazy

0

1

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/200-wylaczenia-przewozudrogowego-wykonywanegopojazdami-pomocy-drogowej-op-1772014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/10/wylaczeniaprzewozu-drogowego-wykonywanegopojazdami-pomocy-drogowej/

OP/178/2014/MZ

Wyłączenia przewozu
drogowego wykonywanego
pojazdami do celu rozwoju
technicznego, napraw i
konserwacji z zakresu
obowiązywania
rozporządzenia 561/2006
WE

rozporządzenie 561/2006 WE

nie

x

Opracowanie dotyczy tematu wyłączenia
przewozu drogowego wykonywanego
pojazdami do celu rozwoju technicznego,
napraw i konserwacji z zakresu
obowiązywania rozporządzenia 561/2006
WE. Pozwoli Państwu dogłębne zrozumienie
zagadnienia.

1

2

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/201-wylaczenia-przewozuwykonywanego-pojazdami-do-celurozwoju-technicznego-napraw-ikonserwacji-op-178-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/10/wylaczeniaprzewozu-drogowego-wykonywanegopojazdami-do-celu-rozwoju-technicznegonapraw-i-konserwacji-z-zakresu-obowiazywaniarozporzadzenia-5612006-we/

96

OP/179/2014/MZ

Wyłączenia przewozu
drogowego wykonywanego
pojazdami zabytkowymi z
zakresu obowiązywania
rozporządzenia 561/2006
WE

rozporządzenie 561/2006 WE

nie

x

Opracowanie dotyczy wyłączenia przewozu
drogowego wykonywanego pojazdami
zabytkowymi z zakresu obowiązywania
rozporządzenia 561/2006 WE.

3

1

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/202-wylaczenia-przewozudrogowego-wykonywanegopojazdami-zabytkowymi-op-179-2014mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/10/wylaczeniaprzewozu-drogowego-wykonywanegopojazdami-zabytkowymi-z-zakresuobowiazywania-rozporzadzenia-5612006-we/

97

OP/180/2014/MZ

Definicje instytucji prawnych
w rozporządzeniu 561/2006
WE – rola definicji

rozporządzenie 561/2006 WE

nie

x

Opracowanie opisuje definicje instytucji
prawnych w rozporządzeniu 561/2006 WE –
w szczególności rolę definicji.

3

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/203-definicje-instytucjiprawnych-w-rozporzadzeniu-5612006-we-op-180-2014-mz.html

10

3

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/204-definicja-przerwy-jakoinstytucji-prawa-pracy-op-181-2014mz.html

86

98

OP/181/2014/MZ

99

OP/182/2014/MZ

100

OP/183/2014/MZ

Definicja przerwy jako
instytucji prawa pracy

Definicja przerwy w
kontekście uregulowań
ustawy o czasie pracy
kierowców
Definicja „innej pracy” w
kontekście uregulowań
ustawy o czasie pracy
kierowców

rozporządzenie 561/2006 WE

umowa AETR

nie

2

0

Mariusz Miąsko

rozporządzenie 561/2006 WE

nie

x

Opracowanie opisuje „przerwę” w
kontekście nieścisłości lingwistycznej,
przerwa w kontekście źródeł prawa pracy,
zasady wyboru przerwy z rozporządzenia
561/2006 WE lub u.ocz.p.k., przerwa a
„fikcja prawna” na gruncie prawa pracy,
dopuszczalne zasady przerwania lub
skrócenia przerwy.

rozporządzenie 561/2006 WE;
ustawa o czasie pracy kierowców

nie

x

Opracowanie wyjaśnia definicję przerwy w
kontekście uregulowań ustawy o czasie
pracy kierowców.

0

0

Mariusz Miąsko

rozporządzenie 561/2006 WE;
ustawa o czasie pracy kierowców

nie

x

Opracowanie wyjaśnia definicję „innej
pracy” w kontekście uregulowań ustawy o
czasie pracy kierowców.

0

2

Mariusz Miąsko

x

Opracowanie wyjaśnia zakres definicji
„odpoczynku” w kontekście uregulowań
rozporządzenia 561/2006 WE, umowy AETR
oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

1

0

Mariusz Miąsko

3

3

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/205-definicja-przerwy-wkontekscie-uregulowa-ustawy-oczasie-pracy-kierowcow.html
http://sklep561.pl/206-definicja-innejpracy-w-kontekscie-uregulowaustawy-o-czasie-pracy-kierowcow-op183-2014-mz.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/207-definicja-odpoczynku-wkontekscie-uregulowarozporzadzenia-561-2006-we-op-1842014-mz.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/208-odpoczynek-dzienny-wkontekscie-uregulowarozporzadzenia-561-2006-we-op-1852014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2015/05/08/zakres-i-celrozporzadzenia-5612006-we/

http://jazdaprawna.pl/2017/01/02/rozporzadzen
ie-5612006-we-w-kontekscie-wyjasnienia-nr-4ke-9/

http://jazdaprawna.pl/2015/06/15/wylaczenia-zzakresu-stosowania-rozporz-5612006-we/

http://jazdaprawna.pl/2017/04/10/definicjeinstytucji-prawnych-w-rozporzadzeniu5612006-we-rola-definicji-wstep/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/definicjaprzerwy-jako-instytucji-prawa-pracy/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/definicjaprzerwy-w-kontekscie-uregulowan-ustawy-oczasie-pracy-kierowcow/

http://jazdaprawna.pl/2015/06/16/11981/

OP/184/2014/MZ

Definicja „odpoczynku” w
kontekście uregulowań
rozporządzenia 561/2006
WE

102

OP/185/2014/MZ

Odpoczynek „dzienny” w
kontekście uregulowań
rozporządzenia 561/2006
WE, umowy AETR –
rozwinięcie zagadnienia

rozporządzenie 561/2006/WE;
umowa AETR

nie

x

Opracowanie opisuje odpoczynek „dzienny”
w kontekście uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE oraz umowy AETR
zagadnienie jest rozwinięciem poprzedniego
opracowania.

103

OP/186/2014/MZ

Maksymalny okres trwania
odpoczynku tygodniowego
skróconego w kontekście
długości kompensaty w
kontekście uregulowań
rozporządzenia 561/2006
WE oraz umowy AETR - wstęp

rozporządzenie 561/2006 WE;
ustawa o czasie pracy kierowców;
umowa AETR

nie

x

Opracowanie opisuje maksymalny okres
trwania odpoczynku tygodniowego
skróconego w kontekście długości
kompensaty w kontekście uregulowań
rozporządzenia 561/2006 WE oraz umowy
AETR - wstęp.

0

0

Mariusz Miąsko

104

OP/187/2014/MZ

Odpoczynek w kabinie w
kontekście ryczałtu za nocleg
w kontekście uregulowań
rozporządzenia 561/2006
WE oraz umowy AETR - wstęp

rozporządzenie 561/2006/WE;
umowa AETR

nie

x

Opracowanie opisuje zagadnienie
odpoczynek w kabinie w kontekście ryczałtu
za nocleg w kontekście uregulowań
rozporządzenia 561/2006 WE oraz umowy
AETR - wstęp.

1

0

Mariusz Miąsko

105

OP/188/2014/MZ

Definicja „tygodnia” na
gruncie uregulowań
rozporządzenia 561/2006
WE

rozporządzenie 561/2006 WE umowa
AETR;
ustawa o
czasie pracy kierowców

nie

x

Definicja „tygodnia” na gruncie uregulowań
rozporządzenia 561/2006 WE oraz umowy
AETR, ustawy o czasie pracy kierowców oraz
Kodeksu Pracy w zakresie średnio
tygodniowego 48 godzinnego wymiaru
pracy, średnio 48 godzinnego czasu pracy
oraz wydłużonego do 60 godzin wymiaru
pracy kierowców w kontekście pełnych i
ułamkowych części tygodnia w okresie
rozliczeniowym.

1

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/211-definicja-tygodnia-nagruncie-uregulowa-rozporzadzenia561-2006-we-op-188-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/definicjatygodnia-na-gruncie-uregulowan-rozporzadzenia5612006-we/

106

OP/189/2014/MZ

Definicja czasu prowadzenia
pojazdu na gruncie
uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE

rozporządzenie 561/2006 WE

nie

x

Opracowanie opisuje definicję czasu
prowadzenia pojazdu na gruncie
uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE
w kontekście zapisów załączników ustawy o
transporcie drogowym, określających
wymiar kary za naruszenie czasu i okresu
prowadzenia pojazdu.

1

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/212-definicja-czasuprowadzenia-pojazdu-na-gruncieuregulowa-rozporzadzenia-561-2006we-op-189-2014-mz.html

http://kancelariaprawnaviggen.pl/czym-jest-czasprowadzenia-pojazdu/

107

OP/190/2014/MZ

Definicja dziennego czasu
prowadzenia pojazdu

rozporządzenie 561/2006 WE

nie

x

1

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/213-definicja-dziennegoczasu-prowadzenia-pojazdu-op-1902014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2014/08/10/dzienny-czasprowadzenia-pojazdu-2/

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/214-definicja-dopuszczalnejmasy-calkowitej-op-191-2014mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/01/23/definicjadopuszczalnej-masy-calkowitej-10/

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/215-definicja-przewozowregularnych-op-192-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2016/12/30/definicjaprzewozow-regularnych-8/

101

108

109

OP/191/2014/MZ

Definicja dopuszczalnej masy
całkowitej

OP/192/2014/MZ

Definicja przewozów
regularnych

rozporządzenie 561/2006 WE

rozporządzenie 561/2006 WE

rozporządzenie 561/2006 WE

nie

nie

nie

x

x

Opracowanie dotyczy definicji dziennego
czasu prowadzenia pojazdu na gruncie
uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE
oraz uregulowań ustawy o czasie pracy
kierowców.
Definicja dopuszczalnej masy całkowitej na
gruncie uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE w kontekście źródeł prawa
pracy.
Definicja przewozów regularnych na gruncie
uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE
w kontekście źródeł prawa pracy.

Strona 5

Kierowca
Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP
Kierowca
Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

0

1

0

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/209-maksymalny-okrestrwania-odpoczynku-tygodniowegoskroconego-op-186-2014-mz.html

http://jazdaprawna.pl/2017/02/10/co-oznaczaodpoczynek-kierowcy-11/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/odpoczynekdzienny-w-kontekscie-uregulowanrozporzadzenia-5612006-we-umowy-aetr/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/maksymalnyokres-trwania-odpoczynku-tygodniowegoskroconego-w-kontekscie-dlugosci-kompensatyw-kontekscie-uregulowan-rozporzadzenia5612006-we-oraz-umowy-aetr/

http://sklep561.pl/opracowaniahttp://jazdaprawna.pl/2017/05/25/odpoczynekprawne/210-odpoczynek-w-kabinie-ww-kabinie-w-kontekscie-ryczaltu-za-nocleg-wkontekscie-ryczaltu-za-nocleg-op-187- kontekscie-uregulowan-rozporzadzenia-56120062014-mz.html
we-oraz-umowy-aetr/

110

OP/193/2014/MZ

Definicja załogi
kilkuosobowej

rozporządzenie 561/2006 WE
dyrektywa 15/2002 WE

nie

x

Definicja załogi kilkuosobowej na gruncie
uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE
w kontekście uregulowań dyrektywy
15/2002 WE oraz krajowych źródeł prawa
pracy – wstęp oraz rozwinięcie zagadnienia.

1

0

Mariusz Miąsko

111

OP/194/2014/BG

Definicja okresu prowadzenia
pojazdu

rozporządzenie 561/2006/WE

nie

x

Przedstawiona publikacja pozwoli zapoznać
się ze szczegółową definicją okresu
prowadzenia pojazdu.

0

0

Mariusz Miąsko

OP/195/2014/BG

Definicja przedsiębiorstwa
transportowego

x

W zaprezentowanej publikacji
przedstawiam dokładną definicję
Arkusz1
przedsiębiorstwa transportowego.

0

0

Mariusz Miąsko

1

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/221-minimalny-wiekkonduktorow-i-pomocnikowkierowcow-op-196-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2015/06/15/czy-wiesz-jakijest-minimalny-wiek-konduktorow-i-pomocnikowkierowcow/

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/222-dzienny-czasprowadzenia-pojazdu-op-197-2014bg.html

http://jazdaprawna.pl/2014/08/10/dzienny-czasprowadzenia-pojazdu-2/

112

rozporządzenie 561/2006/WE

113

OP/196/2014/BG

Minimalny wiek konduktorów
i pomocników kierowców

rozporządzenie 561/2006/WE

114

OP/197/2014/MZ

Dzienny czas prowadzenia
pojazdu

rozporządzenie 561/2006/WE

nie

x

nie

x

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/219-definicja-okresuprowadzenia-pojazdu-op-194-2014bg.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/220-definicjaprzedsiebiorstwa-transportowego-op195-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/definicjazalogi-kilkuosobowej/

http://jazdaprawna.pl/2017/03/02/co-oznaczaokres-prowadzenia-pojazdu-11/

http://jazdaprawna.pl/2015/08/17/co-to-jestprzedsiebiorstwo-transportowe/

nie

x

Niniejsza publikacja to analiza
porównawcza uregulowań pozwalających
na wydłużenie czasu i okresu prowadzenia
pojazdu, która dokonana została na
podstawie wytycznej nr 4 KE oraz pkt. 4.2
załącznik nr 1 do ustawy o transporcie
drogowym. Opracowanie zawiera ponadto
załącznik z wytyczną nr 4 KE.

nie

x

Zaprezentowana publikacja pomoże
zrozumieć zagadnienie dziennego czasu
prowadzenia pojazdu w kontekście godzin
nadliczbowych. Kwestia ta zostanie
omówiona na gruncie uregulowań ustawy o
czasie pracy kierowców oraz Kodeksu Pracy.

Kierowca
Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

1

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/224-dzienny-czasprowadzenia-pojazdu-w-konteksciegodzin-nadliczbowych-op-199-2014bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/03/06/dzienny-czasprowadzenia-pojazdu-a-godziny-nadliczbowe-4/

nie

x

W niniejszej publikacji przedstawia się
szczegółowe wyjaśnienie pojęcia "innej
pracy" w trakcie prowadzenia pojazdu 3,5 t
dmc.

Kierowca
Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/225--definicja-innej-pracy-wtrakcie-prowadzenia-pojazdu-35-tdmc-op-200-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/03/07/czym-jestinna-praca-w-trakcie-prowadzenia-pojazduponizej-35t-dmc/

art. 8 ust. 1
rozporządzenia
561/2006 WE w
kontekście Wytycznej nr
3 KE

nie

x

Publikacja na temat odpoczynków na
gruncie uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE, które autor szczegółowo
sklasyfikował. Ponadto zostały zawarte w
niej informacje na temat zasad przerywania
odpoczynków na podstawie wytycznej nr 3
KE.

Kierowca
Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/dla-kierowcow/226-klasyfikacja-i-zasady-przerywaniaodpoczynkow-op-201-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/01/09/odpoczynekkierowcy-w-kontekscie-wytycznej-nr-3-ke-10/

rozporządzenie 561/2006 WE w
kontekście wytycznej nr 3 KE, a także
wytyczna GITD

art. 8 ust. 2
rozporządzenia
561/2006 WE w
kontekście Wytycznej nr
3 KE oraz wytycznych
GITD

nie

x

Publikacja poświęcona złożonej materii
odpoczynków dziennych.

Kierowca
Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

1

0

Mariusz Miąsko

Definicja odpoczynku w
załodze

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 8 ust. 5
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Kierowca
Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/228-definicja-odpoczynku-wzespole-op-203-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2016/09/12/czym-jestodpoczynek-w-zespole-10/

OP/204/2014/BG

Odpoczynki skrócone zasady odbioru rekompensat

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 8 ust. 6
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Kierowca Kadrowa
Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/229-odpoczynkiskrocone-zasady-odbiorurekompensat-op-204-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/03/08/zasadyodbioru-rekompensat-za-odpoczynki-skrocone/

OP/205/2014/BG

Zasady odbioru odpoczynku
tygodniowego

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 8 ust. 6 tiret drugie rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Kierowca Spedytor
Kadrowa
Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/dla-kierowcow/230zasady-odbioru-odpoczynkutygodniowego-op-205-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2015/09/14/zasadyodbioru-odpoczynku-tygodniowego-2/

http://jazdaprawna.pl/2017/01/19/max-czasprowadzenia-pojazdu-bez-odpoczynku-tygwydluzony-do-12x24h-10/

115

OP/198/2014/BG

Analiza porównawcza
uregulowań pozwalających
na wydłużenie okresu i czasu
prowadzenia pojazdu

wytyczna nr 4 KE oraz Ustawa o
transporcie drogowym

116

OP/199/2014/BG

Dzienny czas prowadzenia
pojazdu w kontekście godzin
nadliczbowych

ustawa o czasie pracy kierowców
oraz Kodeks pracy

117

OP/200/2014/BG

Definicja „innej pracy” w
trakcie prowadzenia pojazdu
3,5 t dmc

rozporządzenie 561/2006 WE

118

OP/201/2014/BG

Klasyfikacja i zasady
przerywania odpoczynków

rozporządzenie 561/2006 WE w
kontekście wytycznej nr 3 KE

119

OP/202/2014/BG

Definicja odpoczynku
dziennego

120

OP/203/2014/BG

121

122

art. 6 ust. 1
rozporządzenia
561/2006 WE w
kontekście wytycznej nr
4 KE oraz pkt. 4.2
załącznika nr 1 do
ustawy o transporcie
drogowym

nie

Dzięki niniejszej publikacji można
dowiedzieć się jaki jest dopuszczalny
minimalny wiek konduktorów i pomocników
kierowców oraz kto i kiedy może obniżyć tę
dolną granicę wiekową.
Zasób informacji na temat dziennego czasu
prowadzenia pojazdu oraz wskaże
przypadki, w których ów czas może zostać
wydłużony.

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/216-definicja-zalogikilkuosobowej-op-193-2014-mz.html

art. 6 ust. 1
rozporządzenia
561/2006 WE w
kontekście uregulowań
ustawy o czasie pracy
kierowców oraz Kodeksu
Pracy
art. 6 ust. 5
rozporządzenia
561/2006 WE w
kontekście uregulowań
ustawy o czasie pracy
kierowców oraz Kodeksu
Pracy

Informacja dotycząca prawidłowego
rozumienia pojęcia "odpoczynek w zespole".
Wyjaśnienia autor przedstawia na gruncie
rozporządzenia 561/2006 WE.
Wyjaśnienie zagadnienia odpoczynków
skróconych na gruncie uregulowań
rozporządzenia 561/2006 WE oraz wskaże
zasady ich odbioru. Szczegółowe
wyjaśnienie pojęcia zostało zilustrowane
przykładami.
Precyzyjne wyjaśnienie pojęcia odpoczynku
tygodniowego, przekazanie zasad jego
odbioru w świetle uregulowań
rozporządzenia 561/2006 WE, a także
zilustrowanie wyżej wymienionych kwestii
przykładami.

Kierowca
Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

1

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/223-analiza-porownawczauregulowa-pozwalajacych-nawydluzenie-okresu-i-czasuprowadzenia-pojazdu-op-198-2014bg.html

http://kancelariaprawnaviggen.pl/wydluzenieokresu-i-czasu-prowadzenia-pojazdu/

http://jazdaprawna.pl/2017/02/10/co-oznaczaodpoczynek-kierowcy-11/

123

OP/206/2014/BG

Maksymalny czas
prowadzenia pojazdu bez
odpoczynku tygodniowego

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 8 ust. 6a rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Niniejsza publikacja w sposób kompleksowy
i precyzyjny wyjaśnia zagadnienie
maksymalnego czasu prowadzenie pojazdu
bez odpoczynku tygodniowego.

8

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/231-maksymalny-czasprowadzenia-pojazdu-bezodpoczynku-tygodniowego-op-2062014-bg.html

124

OP/207/2014/BG

Kiedy rekompensata za
odpoczynek tygodniowy
skrócony?

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 8 ust. 7
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Informacje na temat odpoczynku
wykorzystywanego jako rekompensata za
skrócony tygodniowy okres odpoczynku.
Zagadnienie opracowane zostało w świetle
uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE.

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/232-kiedy-rekompensata-zaodpoczynek-tygodniowy-skrocony-op207-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/18/kiedyrekompensata-za-odpoczynek-tygodniowyskrocony/

125

OP/208/2014/BG

Analiza "odpoczynku w
pojeździe"

rozporządzenie 561/2006 WE oraz
ustawa o czasie pracy kierowców i
orzecznictwa sądów

art. 8 ust. 8
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

4

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/233-analiza-odpoczynku-wpojezdzie-op-208-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/18/analizaodpoczynku-w-pojezdzie/

126

OP/209/2014/BG

Metodyka przyporządkowania
odpoczynku tygodniowego do
danego tygodnia

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 8 ust. 9
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/234-metodykaprzyporzadkowania-odpoczynkutygodniowego-do-danego-tygodniaop-209-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/18/metodykaprzyporzadkowania-odpoczynku-tygodniowegodo-danego-tygodnia/

127

OP/210/2014/BG

Odpoczynek na promie i w
pociągu - wstęp

wytyczne Komisji Europejskiej oraz
orzecznictwa ETS, rozporządzenie
561/2006 WE

art. 9 ust. 1
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Niniejsza publikacja stanowi elementarne
źródło wiedzy na temat odpoczynku na
promie i w pociągu. Precyzyjne informacje
opracowane zostały w kontekście
wytycznych Komisji Europejskiej oraz
orzecznictwa ETS na gruncie uregulowań
rozporządzenia 561/2006 WE.

0

0

Europejski Trybunał
Sprawiedliwości

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/235-odpoczynek-na-promie-iw-pociagu-wstep-op-210-2014.html

http://jazdaprawna.pl/2017/01/30/odpoczynekna-promie-i-w-pociagu-14/

128

OP/211/2014/BG

Odpoczynek na promie i w
pociągu - rozwinięcie

wytyczna nr 2 Komisji Europejskiej
oraz rozporządzenie 561/2006 WE

art. 9 ust. 1
rozporządzenia
561/2006 WE - Zasady
odbioru odpoczynku w
kontekście zapisów
Wytycznej nr 2 KE oraz
orzecznictwa ETS

nie

x

Niniejsza publikacja to rozwinięcie
kluczowych informacji na temat odpoczynku
na promie i w pociągu w kontekście
wytycznej nr 2 Komisji Europejskiej oraz na
gruncie uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE.

0

1

Europejski Trybunał
Sprawiedliwości

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/236-odpoczynek-na-promie-iw-pociagu-rozwiniecie-op-211-2014bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/18/odpoczynekna-promie-i-w-pociagu-rozwiniecie/

129

OP/212/2014/BG

Zasady odbioru odpoczynku
na promie

wytyczna nr 6 KE oraz
rozporządzenie 561/2006 WE

art. 9 ust. 1
rozporządzenia
561/2006 WE - Zasady
odbioru odpoczynku w
kontekście zapisów
Wytycznej nr 6 KE

nie

x

Informacja zawarta w niniejszej publikacji
pozwoli zapoznać się z zasadami odbioru
odpoczynku na promie oraz wskaże relacje
wynikające z odrębności uregulowań
wytycznej nr 6 KE oraz rozporządzenia
561/2006 WE w tym zakresie.

0

1

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/238-zasady-odbioruodpoczynku-na-promie-op-212-2014bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/03/10/zasadyodbioru-odpoczynku-na-promie-13/

130

OP/213/2014/BG

Rozwinięcie rozbieżności w
zakresie odpoczynku
tygodniowego na promie

wytyczne nr 2 oraz nr 6 Komisji
Europejskiej, art. 9 ust. 1
rozporządzenia 561/2006 WE

nie

x

Niniejsza publikacja poświęcona jest
relacjom pomiędzy treścią wytycznych nr 2
oraz nr 6 Komisji Europejskiej w kontekście
art. 9 ust. 1 rozporządzenia 561/2006 WE w
zakresie odpoczynku tygodniowego na
promie.

0

2

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/239-rozwiniecie-rozbieznosciw-zakresie-odpoczynkutygodniowego-na-promie-op-2132014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/18/rozwiniecierozbieznosci-w-zakresie-odpoczynkutygodniowego-na-promie/

131

OP/214/2014/BG

Odpoczynek na promie
obsady jedno i
wieloosobowej

rozporządzenia 561/2006 WE,
wytyczne nr 2 i nr 6 KE – 14
podstawowych zasad

nie

x

Opracowanie przedstawiające syntetyczne,
zbiorcze podsumowanie zasad odbioru
odpoczynku na promie, na gruncie
uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE
w kontekście treści wytycznej nr 2 i nr 6 KE
– 14 podstawowych zasad.

2

2

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/240-odpoczynek-na-promieobsady-jedno-i-wieloosobowej-op214-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/03/10/zasadyodbioru-odpoczynku-na-promie-13/

132

OP/215/2014/BG

Odpoczynek na promie i w
pociągu w kontekście
zapisów ustawy o czasie
pracy kierowców

rozporządzenie 561/2006 WE

nie

x

Niniejsza publikacja to precyzyjna analiza
zagadnienia odpoczynku na promie w
kontekście zapisów ustawy o czasie pracy
kierowców na gruncie uregulowań
rozporządzenie 561/2006 WE.

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/241-odpoczynek-na-promiehttp://kancelariaprawnaviggen.pl/odpoczynek-naw-kontekscie-zapisow-ustawy-opromie-i-w-pociagu/
czasie-pracy-kierowcow-op-215-2014bg.html

art. 9 ust. 1
rozporządzenia
561/2006 WE - Zasady
odbioru odpoczynku w
kontekście zapisów
wytycznej nr 6 KE oraz
wytycznej nr 2 KE
art. 9 ust. 1
rozporządzenia
561/2006 WE - Zasady
odbioru odpoczynku na
promie w kontekście
zapisów wytycznej nr 6
KE oraz wytycznej nr 2
KE
art. 9 ust. 1
rozporządzenia
561/2006 WE, art. 10
ust. 1 oraz ust. 2 ustawa
o czasie pracy
kierowców, dyrektywa
15/2002 WE, art. 3 lit. b.

Opracowanie poświęcone
zagadnieniu odpoczynków pojeździe w
kontekście podjazdów pod rampy
załadunkowe oraz należności dla kierowców
z tytułu ryczałtów za nocleg, w świetle
uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE
oraz na gruncie uregulowań ustawy o
czasie pracy kierowców i orzecznictwa
sądów.
Niniejsza publikacja przedstawia unikatowe
informacje na temat i metodyki
przyporządkowania odpoczynku
tygodniowego do danego tygodnia w
świetle uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE.

Strona 6

Wyrok Sądu
Najwyższego

133

OP/216/2014/BG

Dojazd do pojazdu i powrót z
pojazdu jako
„dyspozycyjność”, a nie
odpoczynek

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 9 ust. 2
rozporządzenia
561/2006 WE, wytyczna
nr 2 KE

nie

x

134

OP/217/2014/BG

Dojazd do pojazdu i powrót z
pojazdu jako „inna praca”, a
nie odpoczynek

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 9 ust. 3
rozporządzenia
561/2006 WE, wytyczna
nr 2 KE

nie

x

135

OP/218/2014/BG

Zakazane formy
wynagradzania kierowców

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 10 ust. 1
rozporządzenia
561/2006 WE - Rozdział
III Odpowiedzialność
przedsiębiorstw
transportowych

nie

x

136

OP/219/2014/BG

Regularne kontrole
kierowców

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 10 ust. 2
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

137

OP/220/2014/BG

Odpowiedzialność
przedsiębiorstwa - ujęcie
historyczne

rozporządzenie 561/2006 WE oraz
orzecznictwo sądów powszechnych

art. 10 ust. 3
rozporządzenia
561/2006 WE

tak

x

138

OP/221/2014/BG

Równoległe obowiązki i
odpowiedzialność podmiotów
trzecich (załadowców,
spedytorów, organizatorów
transportu)

rozporządzenie 561/2006 WE

Dane przez 12 miesięcy
muszą być
przechowywane na
terenie przedsiębiorstwa
art. 10 ust. 4
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

139

OP/222/2014/BG

Wyjątki w zakresie czasu
okresów prowadzenia,
przerw i odpoczynków

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 11 rozporządzenia
561/2006 WE, precedens
Cassis de Dijon

nie

x

140

OP/223/2014/BG

Rola „anomalii systemowej”

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 12 rozporządzenia
561/2006 WE - Geneza
„anomalii systemowych”

nie

x

141

OP/224/2014/BG

Określenie optymalnej chwili
powołania się na treść art.
12/561/2006 WE

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 12 rozporządzenia
561/2006 WE –
Wytyczna nr 1 KE

nie

x

142

OP/225/2014/BG

Fakultatywne wyłączenie
źródeł prawa pracy

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 13 ust. 1, 2, 3
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Odstępstwa 30 dniowe od
stosowania rozporządzenia
561/2006 WE

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 14 ust. 1
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

143

Niniejsza publikacja wyjaśnia dlaczego
dojazd do pojazdu i powrót z pojazdu
znajdującego się poza bazą firmy lub
miejscem zamieszkania kierowcy to nie
odpoczynek, lecz „dyspozycyjność” na
gruncie uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE.
Opracowanie zagadnienia dojazdu do
pojazdu i powrót z pojazdu znajdującego
się poza bazą firmy lub miejscem
zamieszkania kierowcy rozumianego nie
jako odpoczynek, lecz „inna praca” na
gruncie uregulowań rozporządzenia
Arkusz1
561/2006 WE.

2

1

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/242-dojazd-do-pojazdu-ipowrot-z-pojazdu-jakodyspozycyjnosc-a-nie-odpoczynek-op216-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2009/12/01/jak-kierowcamusi-dokumentowac-dojazd-do-i-powrot-zpojazdu-ktory-znajduje-sie-poza-bazaprzedsiebiorstwa-2/

0

1

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/243-dojazd-do-pojazdu-ipowrot-z-pojazdu-jako-inna-praca-anie-odpoczynek-op-216-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/18/dojazd-dopojazdu-i-powrot-z-pojazdu-jako-inna-praca-anie-odpoczynek/

2

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/244-zakazane-formywynagrodzenia-kierowcow-op-2182014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2009/03/08/zakazaneformy-wynagradzania-kierowcow-w-firmachtransportowych/

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/245-regularne-kontrolekierowcow-op-219-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/03/06/regularnekontrole-kierowcow-11/

6

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/246-odpowiedzialnoscprzedsiebiorstwa-ujecie-historyczneop-220-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/odpowiedzial
nosc-przedsiebiorstwa-ujecie-historyczne/

1

2

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/247-rownolegle-obowiazki-iodpowiedzialnosc-podmiotow-trzecichzaladowcow-spedytoroworganizatorow-transportu-op-2212014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/18/rownolegleobowiazki-i-odpowiedzialnosc-podmiotowtrzecich-zaladowcow-spedytorow-organizatorowtransportu/

1

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/248-wyjatki-w-zakresieczasu-okresow-prowadzenia-przerw-iodpoczynkow-op-222-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2016/07/29/wyjatki-wzakresie-czasu-prowadzenia-przerw-iodpoczynkow-6/

4

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/249-rola-anomaliisystemowej-op-223-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2014/03/15/przepiszwalniajacy-w-naruszenia-okresow-prowadzeniaprzerw-i-odpoczynkow/

1

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/250-okreslenie-optymalnejchwili-powolania-sie-na-tresc-art-12561-2006-we-op-224-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/04/10/art125612006-we-w-kontekscie-wytycznej-nr-1-kena-gruncie-uregulowan-rozporzadzenia-5612006we-rozwiniecie-okreslenie-optymalnej-chwilipowolania-sie-na-tresc-art-125612006-we/

1

2

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/251-fakultatywne-wylaczeniezrodel-prawa-pracy-op-225-2014bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/22/fakultatywnewylaczenie-zrodel-prawa-pracy/

Niniejsza publikacja obrazuje przypadki
odstępstwa 30-dniowego od stosowania
rozporządzenia 561/2006 WE.

0

1

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/252-odstepstwa-30-dnioweod-stosowania-rozporzadzenia-5612006-we-op-226-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/25/odstepstwa30-dniowe-od-stosowania-rozporzadzenia5612006-we/

Niniejsza publikacja dostarczy
profesjonalnej wiedzy na temat zakazów
wynagrodzenie kierowców na gruncie
uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE.
Niniejsza publikacja dostarcza informacji na
temat regularnych kontroli kierowców na
gruncie uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE.
Niniejsza publikacja to kompleksowe
opracowanie poświęcone odpowiedzialności
przedsiębiorstwa na gruncie uregulowań
rozporządzenia 561/2006 WE oraz
orzecznictwa sądów powszechnych – ujęcie
historyczne.
Niniejsza unikatowa publikacja pozwoli
zapoznać się równoległymi obowiązkami i
odpowiedzialnością podmiotów trzecich
(załadowców, spedytorów, organizatorów
transportu itp.) na gruncie uregulowań
rozporządzenia 561/2006 WE.

Kierowca Spedytor
Kadrowa
Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

Niniejsza publikacja to zbiór informacji na
temat wyjątków w zakresie czasu okresów
prowadzenia, przerw i odpoczynków na
gruncie uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE.
Niniejsza publikacja pozwoli zapoznać się z
rolą „anomalii systemowej” pozwalającej
na zmiany dopuszczalnego czasu
trwania czasu okresów prowadzenia,
przerw i odpoczynków na gruncie
uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE.
Niniejsza publikacja to analiza art.
12/561/2006 WE w kontekście Wytycznej nr
1 KE na gruncie uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE oraz określenie optymalnej
chwili powołania się na treść art.
12/561/2006 WE.
Niniejsza publikacja to opracowanie na
temat fakultatywnych wyłączeń źródeł
prawa pracy z zakresu obowiązku
stosowania okresów prowadzenia, przerw i
odpoczynków, a także obowiązku
dokumentowania aktywności za pomocą
tachografów, na gruncie
rozporządzenia 561/2006 WE.

Sądy Powszechne

144

OP/227/2014/BG

Alternatywne formy
dokumentowania aktywności
kierowcy

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 16 ust. 1,2,3,
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Niniejsza publikacja pozwoli zapoznać się z
alternatywnymi formami dokumentowania
aktywności kierowców, na gruncie
rozporządzenie 561/2006 WE.

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/253-alternatywne-formydokumentowania-aktywnoscikierowcy-op-227-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/02/20/alternatywneformy-dokumentowania-aktywnosci-kierowcy-5/

145

OP/228/2014/BG

Sprawozdawczość z
wykonania stosowania
międzynarodowych źródeł
prawa pracy

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 17 ust. 1,2,3,4
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Opracowanie zagadnienia
sprawozdawczości z wykonania stosowania
międzynarodowych źródeł prawa pracy, na
gruncie rozporządzenie 561/2006 WE.

0

1

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/254-sprawozdawczosc-zwykonania-stosowaniamiedzynarodowych-zrodel-prawapracy-op-228-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/sprawozdawc
zosc-z-wykonania-stosowaniamiedzynarodowych-zrodel-prawa-pracy/

146

OP/229/2014/BG

Wdrożenie zapisów
rozporządzenia 561/2006
WE na grunt prawa
krajowego

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 18 rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Niniejsza publikacja dostarcza informacji na
temat wdrożenia zapisów rozporządzenia
561/2006 WE na grunt prawa krajowego.

1

0

Mariusz Miąsko

x

Niniejsza publikacja to unikatowe
opracowanie poświęcone systemowi kar na
gruncie uregulowań rozporządzenie
561/2006 WE.

0

0

Mariusz Miąsko

0

0

Mariusz Miąsko

147

OP/230/2014/BG

System kar na gruncie
uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 19 ust. 1
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/255-wdrozenie-zapisowrozporzadzenia-561-2006-we-nagrunt-prawa-krajowego-op-229-2014bg.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/256-system-kar-na-gruncieuregulowa-rozporzadzenia-561-2006we-op-230-2014-bg.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/257-organy-kontrolne-nagruncie-uregulowa-rozporzadzenia561-2006-we-pastwo-op-231-2014bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/02/13/system-karna-gruncie-rozporzadzenia-5612006-we-10/

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/258-kontrola-dowody-napismie-na-gruncie-uregulowarozporzadzenia-561-2006-we-op-2322014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/kontroladowody-na-pismie-na-gruncie-uregulowanrozporzadzenia-5612006-we/

http://jazdaprawna.pl/2015/02/25/15506/

148

OP/231/2014/BG

Organy kontrolne na gruncie
uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 19 ust. 2
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Niniejsza publikacja to profesjonalne
opracowanie na temat organów kontrolnych
na gruncie uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE.

149

OP/232/2014/BG

Kontrola - Dowody na piśmie na gruncie uregulowań
rozporządzenia 561/2006
WE

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 19 ust. 3
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Niniejsza unikatowa publikacja poświęcona
jest zagadnieniu kontroli, w której
przedstawia się kierowcy dowody na piśmie.
Opracowanie przygotowane na gruncie
uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE.

0

0

Mariusz Miąsko

150

OP/233/2014/BG

Fakultatywne wyłączenie
źródeł prawa pracy

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 19 ust. 4
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Niniejsza publikacja przedstawia zakres
podmiotowy sankcji na gruncie uregulowań
rozporządzenia 561/2006 WE.

0

0

Mariusz Miąsko

151

OP/234/2014/BG

Obowiązki kierowcy obowiązek przechowywania
dokumentacji o nałożeniu
kary

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 20 ust. 1
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Niniejsza publikacja to przekaz wiedzy na
temat obowiązków kierowcy, w tym
powinność przechowywania dokumentacji o
nałożeniu kary, na gruncie rozporządzenie
561/2006 WE.

0

0

Mariusz Miąsko

152

OP/235/2014/BG

Obowiązek okazania
dokumentacji na gruncie
uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 20 ust. 2
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Informacje na temat obowiązku okazania
dokumentacji na gruncie uregulowań
rozporządzenia 561/2006 WE.

0

0

Mariusz Miąsko

153

OP/236/2014/BG

Obowiązek kierowcy do
przekazania informacji
przewoźnikowi o charakterze
oraz wymiarze poprzedniej
pracy

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 20 ust. 3
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Niniejsza publikacja to opracowanie
poświęcone zagadnieniu obowiązkowi
kierowcy do przekazania informacji
przewoźnikowi o charakterze oraz wymiarze
poprzedniej pracy, na gruncie uregulowań
rozporządzenie 561/2006 WE.

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/262-obowiazek-kierowcy-doprzekazania-informacji-przewoznikowio-charakterze-oraz-wymiarzepoprzedniej-pracy-op-236-2014bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/obowiazekkierowcy-do-przekazania-informacjiprzewoznikowi-o-charakterze-oraz-wymiarzepoprzedniej-pracy/

154

OP/237/2014/BG

Przesłanki unieruchomienia
pojazdu na gruncie
uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 21 zdanie pierwsze
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Opracowanie poświęcone zagadnieniu
przesłanek unieruchomienia pojazdu na
gruncie uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE.

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/263-przeslankiunieruchomienia-pojazdu-na-gruncieuregulowa-rozporzadzenia-561-2006we-op-237-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/przeslankiunieruchomienia-pojazdu-na-gruncie-uregulowanrozporzadzenia-5612006-we/

155

OP/238/2014/BG

Zawieszenie
licencji/ograniczenie
uprawnień kierowcy na
gruncie uregulowań
rozporządzenia 561/2006
WE

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 21 zdanie drugie
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Kompleksowa publikacja poświęcona
omówieniu przypadków zawieszenia
licencji/ograniczenia uprawnień kierowcy na
gruncie uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE.

1

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/264-zawieszenie-licencjiograniczenie-uprawnie-kierowcy-nagruncie-uregulowa-rozporzadzenia561-2006-we-op-238-2014-bg.html

http://kancelariaprawnaviggen.pl/zawieszenielicencji-ograniczenie-uprawnien-kierowcy-2/

156

OP/239/2014/BG

Współpraca międzynarodowa
organów kontrolnych oraz
przedstawicieli środowiska
transportowego

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 22 ust. 1,2,3,4,
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Niniejsza publikacja to precyzyjne
opracowanie poświęcone zagadnieniu
współpracy międzynarodowej organów
kontrolnych oraz przedstawicieli środowiska
transportowego na gruncie
uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE.

3

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/265-wspolpracamiedzynarodowa-organowkontrolnych-oraz-przedstawicielisrodowiska-transportowego-op-2392014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/01/13/wspolpracamiedzynarodowa-organow-kontrolnych-7/

157

OP/240/2014/BG

Negocjacje z krajami trzecimi
w zakresie dostosowania
norm do uregulowań
rozporządzenia 561/2006
WE

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 23 rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Niniejsza publikacja pozwoli ocenić, czy
Wspólnota (a obecnie Unia) podejmuje
realne i istotne czynności oraz działania
negocjacyjne z krajami trzecimi na gruncie
omawianego uregulowania.

1

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/266-negocjacje-z-krajamitrzecimi-w-zakresie-dostosowanianorm-do-uregulowa-rozporzadzenia561-2006-we-op-241-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/negocjacje-zkrajami-trzecimi-w-zakresie-dostosowania-normdo-uregulowan-rozporzadzenia-5612006-we/

Strona 7

Kierowca
Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/259-zakres-podmiotowysankcji-na-gruncie-uregulowarozporzadzenia-561-2006-we-op-2332014-bg.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/260-obowiazki-kierowcyobowiazek-przechowywaniadokumentacji-o-nalozeniu-kary-op234-2014-bg.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/261-obowiazek-okazaniadokumentacji-na-gruncie-uregulowarozporzadzenia-561-2006-we-op-2352014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/16/organykontrolne-na-gruncie-uregulowanrozporzadzenia-5612006-we/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/fakultatywnewylaczenie-zrodel-prawa-pracy-z-zakresuobowiazku-stosowania-okresow-prowadzeniaprzerw-i-odpoczynkow/
http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/obowiazkikierowcy-obowiazek-przechowywaniadokumentacji-o-nalozeniu-kary/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/obowiazekokazania-dokumentacji-na-gruncie-uregulowanrozporzadzenia-5612006-we/

OP/241/2014/BG

Komitologia na gruncie
rozporządzenia 561/2006
WE

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 24 ust. 1
rozporządzenia
561/2006 WE

OP/242/2014/BG

Komitet doradczy uregulowań
komitologii w kontekście
rozporządzenia 561/2006
WE

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 24 ust. 2, 3
rozporządzenia
561/2006 WE

159

161

OP/244/2014/BG

Nowelizacje rozporządzenia
561/2006 WE - ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

rozporządzenie 561/2006 WE

162

OP/245/2014/BG

Nowelizacje rozporządzenia
561/2006 WE -rozwinięcieROZDZIAŁ VI PRZEPISY
KOŃCOWE

163

OP/246/2014/BG

164

OP/247/2014/BG

165

OP/248/2014/BG

166

OP/249/2014/BG

167

OP/250/2014/BG

Nieścisłości legislacyjne
uregulowań unijnych

168

OP/251/2014/BG

169

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/267-komitologia-na-gruncierozporzadzenia-561-2006-we-op-2412014-bg.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/268-komitet-doradczyuregulowa-komitologii-w-kontekscierozporzadzenia-561-2006-we-op-2422014-bg.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/270-nowelizacjerozporzadzenia-561-2006-werozdzial-vi-przepisy-kocowe-op-2442014-bg.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/271-nowelizacjerozporzadzenia-561-2006-werozwiniecie-rozdzial-vi-przepisykocowe-op-245-2014-bg.html

x

Niniejsza publikacja to opracowanie
zagadnienia komitologii na gruncie
rozporządzenie 561/2006 WE.

3

0

Mariusz Miąsko

nie

x

Niniejsza publikacja w zakresie komitetu
doradczego uregulowań komitologii w
kontekście rozporządzenia 561/2006 WE.

0

0

Mariusz Miąsko

art. 26 ust. 1, 2, 3, 4
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Niniejsza publikacja poświęcona jest
precyzyjnej analizie nowelizacji
rozporządzenie 561/2006 WE - Rozdział VI
Arkusz1
Przepisy końcowe.

0

1

Mariusz Miąsko

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 26 ust. 1, 2, 3, 4
rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Niniejsza publikacja to rozwinięcie
opracowania nowelizacji rozporządzenia
561/2006 WE - Rozdział VI Przepisy
końcowe.

0

0

Mariusz Miąsko

Nowelizacje rozporządzenia
561/2006 WE w następstwie
rozporządzenia 3820/85
EWG

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 28 rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Opracowanie prawne poświęcone
nowelizacji rozporządzenia 561/2006 WE w
następstwie rozporządzenia 3820/85 EWG.

Kierowca
Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

0

Mariusz Miąsko

Terminy obowiązywania
poszczególnych zapisów
rozporządzenia 561/2006
WE

rozporządzenie 561/2006 WE

art. 29 rozporządzenia
561/2006 WE

nie

x

Niniejsza publikacja pozwala zapoznać się z
terminami obowiązywania poszczególnych
zapisów rozporządzenia 561/2006 WE,
począwszy od 1 maja 2006 roku oraz 11
kwiecień 2007 roku.

Kierowca
Przedsiębiorca
Inspektor ITD PIP

0

0

Mariusz Miąsko

ustawa o czasie pracy kierowców,
rozporządzenie 561/2006 WE oraz
umowa AETR

rozdział 3a u.o.cz.p.

nie

x

Niniejsza publikacja obrazuje relacje
pomiędzy uregulowaniami rozdziału 3a
u.o.cz.p.k. a unormowaniami
rozporządzenia 561/2006 WE oraz umowy
AETR.

2

0

Mariusz Miąsko

-

nie

x

Niniejsza publikacja w sposób precyzyjny
przedstawia niespodziewane skutki relacji
pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi
źródłami prawa pracy, na gruncie
uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE
oraz uregulowaniami umowy AETR.

1

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/275-niespodziewane-skutkirelacji-pomiedzy-krajowymi-imiedzynarodowymi-zrodlami-prawapracy-op-249-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/02/27/krajowe-amiedzynarodowe-zrodla-prawa-pracy-10/

rozporządzenie 561/2006 WE oraz
umowa AETR

-

nie

x

Niniejsza publikacja to opracowanie
poświęcone nieścisłościom legislacyjnym na
poziomie transpozycji oraz implementacji
uregulowań unijnych (głównie wyrażonych
dyrektywami) na grunt krajowych źródeł
prawa pracy. na gruncie
uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE
oraz uregulowaniami umowy AETR.

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/276-niescislosci-legislacyjneuregulowa-unijnych-op-250-2014bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/01/23/niescisloscilegislacyjne-uregulowan-miedzynarodowych-7/

Nieprawidłowości
interpretacyjne wyłonione na
gruncie wykładni prawa

ustawa o czasie pracy kierowców,
rozporządzenie 561/2006 WE oraz
umowa AETR

-

nie

x

Opracowanie poświęcone zagadnieniu
nieścisłości interpretacyjnych
zakorzenionych na gruncie doktryny w
kontekście uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE, umowy AETR oraz ustawy o
czasie pracy kierowców.

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/277-nieprawidlowosciinterpretacyjne-wylonione-na-grunciewykladni-prawa-op-251-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/01/30/bledyinterpretacyjne-uregulowan-prawnych-12/

OP/252/2014/BG

O normach, które nie
stanowią logicznego źródła
informacji

ustawa o czasie pracy kierowców,
rozporządzenie 561/2006 WE

-

nie

x

Niniejsza publikacja to analiza i wykazanie
przykładów norm, które pomimo
intuicyjnego ich rozumienia, a nawet
intuicyjnej akceptacji, nie stanowią jednak
źródła informacji w sensie logicznym.

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/278-o-normach-ktore-niestanowia-logicznego-zrodla-informacjiop-252-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/o-normachktore-nie-stanowia-logicznego-zrodla-informacji/

170

OP/253/2014/BG

Analiza roli oraz zakresu
obowiązywania Wytycznych
Komisji Europejskiej

rozporządzenie 561/2006 WE,
pozostałe rozporządzenia
wspólnotowe

-

nie

x

x

Niniejsza publikacja to kompleksowa analiza
roli oraz zakresu obowiązywania
Wytycznych Komisji Europejskiej w
kontekście uregulowań rozporządzenia
561/2006 WE oraz pozostałych
rozporządzeń wspólnotowych.

8

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/279-analiza-roli-oraz-zakresuobowiazywania-wytycznych-komisjieuropejskiej-op-253-2014-bg.html

http://jazdaprawna.pl/2015/07/03/analiza-roliokraz-zakresu-obowiazywania-wytycznych-ke/

171

OP/254/2014/BG

Komentarz do wytycznej nr 1
KE

rozporządzenie 561/2006 WE;
Wytyczna Nr 1 KE

nie

x

x

Niniejsza publikacja to komentarz do
wytycznej nr 1 KE określającej szczegółowe
zasady powołania się na treść art. 12
rozporządzenia 561/2006 WE.

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniahttp://jazdaprawna.pl/2017/05/23/komentarz-doprawne/280-komentarz-do-wytycznejwytycznej-nr-1-ke/
nr-1-ke-op-254-2014-bg.html

Kompleksowe i precyzyjne opracowanie
poświęcone skutkom rozbieżności norm
krajowego i międzynarodowego prawa
pracy na przykładzie algorytmów
oprogramowania wykonującego
automatycznie ewidencję czasu pracy
kierowców – ujęcie normy prawnej w
kontekście binarnym.

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/281-skutki-rozbieznosci-normkrajowego-i-miedzynarodowegoprawa-pracy-op-255-2014-bg.html

158

Relacje pomiędzy
uregulowaniami rozdziału 3a
u.o.cz.p.k. a unormowaniami
rozporządzenia 561/2006
WE oraz AETR

Niespodziewane skutki relacji rozporządzenie 561/2006 WE oraz
pomiędzy krajowymi i
umowa AETR;
ustawa
międzynarodowymi źródłami
o czasie pracy kierowców; Kodeks
prawa pracy
Pracy

172

OP/255/2014/BG

Skutki rozbieżności norm
krajowego i
międzynarodowego prawa
pracy

rozporządzenie 561/2006/WE;
umowa AETR; ustawa o czasie pracy
kierowców; Kodeks Pracy

173

OP/256/2014/BG

Komentarz do wytycznej nr 2
KE

rozporządzenie 561/2006 WE;
Wytyczna Nr 2 KE

174

OP/257/2014/BG

Komentarz do wytycznej nr 3
KE

175

OP/258/2014/BG

Komentarz do wytycznej nr 4
KE

176

OP/259/2014/BG

Komentarz do wytycznej nr 5 dyrektywa 2006/22/WE;
KE
nr 5 KE

177

OP/260/2014/BG

Komentarz do wytycznej nr 6
KE

12 rozporządzenia (WE)
nr 561/2006

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/272-owelizacjerozporzadzenia-561-2006-we-wnastepstwie-rozporzadzenia-3820-85ewg-op-246-2014-bg.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/273-terminy-obowiazywaniaposzczegolnych-zapisowrozporzadzenia-561-2006-we-op-2472014-bg.html
http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/274-relacje-pomiedzyuregulowaniami-rozdzialu-3a-uoczpka-unormowaniami-rozporzadzenia561-2006-we-oraz-aetr-op-248-2014bg.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/komitologiana-gruncie-rozporzadzenia-5612006-we/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/komitetdoradczy-uregulowan-komitologii-w-kontekscierozporzadzenia-5612006-we/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/nowelizacjerozporzadzenia-5612006-we-rozdzial-vi-przepisykoncowe/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/nowelizacjerozporzadzenia-5612006-we-rozwiniecie-rozdzialvi-przepisy-koncowe/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/nowelizacjerozporzadzenia-5612006-we-w-nastepstwierozporzadzenia-382085-ewg/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/terminyobowiazywania-poszczegolnych-zapisowrozporzadzenia-5612006-we/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/relacjepomiedzy-uregulowaniami-rozdzialu-3a-u-o-cz-pk-a-unormowaniami-rozporzadzenia-5612006we-oraz-aetr/

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/skutkirozbieznosci-norm-krajowego-imiedzynarodowego-prawa-pracy/

nie

x

9 rozporządzenia (WE)
nr 561/2006

nie

x

x

Niniejsza publikacja to komentarz do
wytycznej nr 2 KE określającej szczegółowe
zasady dokumentowania czasu dojazdu do
pojazdu i powrotu z pojazdu, znajdującego
się poza bazą firmy transportowej oraz
poza miejscem zamieszkania kierowcy,
zgodnie z treścią art. 9 ust. 1, 2, 3
rozporządzenia 561/2006 WE.

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniahttp://jazdaprawna.pl/2017/05/23/komentarz-doprawne/282-komentarz-do-wytycznejwytycznej-nr-2-ke/
nr-2-ke-op-256-2014-bg.html

rozporządzenie 561/2006 WE;
Wytyczna Nr 3 KE

4 lit. d) i f)
rozporządzenia (WE) nr
561/2006

nie

x

x

Niniejsza publikacja to komentarz do
Wytycznej nr 3 KE określającej zasady
legalnego przerywania przerw i
odpoczynków na terminalach
załadunkowych, parkingach, przejściach
granicznych oraz w innych koniecznych
przypadkach.

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniahttp://jazdaprawna.pl/2017/05/23/komentarz-doprawne/283-komentarz-do-wytycznejwytycznej-nr-3-ke/
nr-3-ke-op-257-2014-bg.html

rozporządzenia 3821/85 EWG;
Wytyczna Nr 4 KE

1 rozporządzenia (EWG)
nr 3821/85 odnoszący
się do rozporządzenia
(WE) nr 1360/2002
(załącznik 1B)

nie

x

x

Niniejsza publikacja to komentarz do
Wytycznej nr 4 KE określającej zasady
legalnego wydłużenia okresu prowadzenia
pojazdu do 15 minut na każde 4,5 godziny
jazdy, w przypadku częstych zatrzymań
pojazdu z tachografem cyfrowym.

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniahttp://jazdaprawna.pl/2017/05/23/komentarz-doprawne/284-komentarz-do-wytycznejwytycznej-nr-4-ke/
nr-4-ke-op-258-2014-bg.html

art. 11 ust. 3 dyrektywy
2006/22/WE

nie

x

x

Niniejsza publikacja to komentarz do
wytycznej nr 5 KE określającej zasady
wystawiania zaświadczeń działalności
kierowców zgodnie z treścią art. 11 ust. 3 i
art. 13 dyrektywy 2006/22/WE.

2

0

Mariusz Miąsko

x

Niniejsza publikacja to komentarz do
wytycznej nr 6 KE określającej zasady
rejestracji czasu spędzonego przez
kierowcę na promie zgodnie z treścią art. 9
ust. 1 rozporządzenia 561/2006 WE.

0

0

Mariusz Miąsko

http://sklep561.pl/opracowaniahttp://jazdaprawna.pl/2017/05/23/komentarz-doprawne/286-komentarz-do-wytycznejwytycznej-nr-6-ke/
nr-6-ke-op-260-2014-bg.html

Wytyczna

rozporządzenie 561/2006 WE;
Wytyczna Nr 6 KE

-

nie

9 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 561/2006

nie

x

http://sklep561.pl/opracowaniaprawne/285-ko.html

http://jazdaprawna.pl/2017/05/23/komentarz-dowytycznej-nr-5-ke/

x

Niniejsza publikacja stanowi odpowiedź na
nurtujące branżę transportową pytanie o
konsekwencje ogromnych roszczeń
kierowców w stosunku do swoich
pracodawców.

Mariusz Miąsko

http://kancelariaprawnaviggen.pl/ogromneroszczenia-kierowcow-spowoduja-masowelikwidacje-firm-transportowych-po-uchwale-sn-wsprawie-ryczaltow-za-nocleg/

x

Niniejsza publikacja to profesjonalny
komentarz do uzasadnienia uchwały 7
Sędziów SN w sprawie ryczałtów za noclegi.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2014/07/08/komentarz-douzasadnienia-uchwaly-7-sedziow-sn-w-sprawieryczaltow-za-noclegi/

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie
ryczałtów noclegowych

x

Niniejsza publikacja to opracowanie
poświęcone kwestii odpowiedzialności
karnej i finansowej zarządów firm za
unikanie wypłaty ryczałtów za nocleg.

Uchwała SN korzystna dla
przewoźników. Ryczałt za
nocleg tylko, gdy kierowca
poniósł koszt

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie
ryczałtów noclegowych

x

Niniejsza publikacja to wyjaśnienie dlaczego
uchwała SN jest korzystna dla
przewoźników i jakie są przesłanki wypłaty
kierowcy ryczałtu za nocleg.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2014/07/01/ryczalt-zanocleg-a-uchwala-siedmiu-sedziow-sn-z-12-062014-r/

182

Ryczałt za nocleg należy się
jedynie za realnie poniesione
koszty!!!

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie
ryczałtów noclegowych

x

Niniejsza publikacja to podkreślenie
kluczowej dla branży transportowej
informacji, że ryczałt noclegowy należy się
jedynie za realnie poniesione koszty.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2015/06/17/ryczalt-zanocleg-nalezy-sie-jedynie-za-realnie-poniesionekoszty/

183

Dlaczego Uchwała SN ws.
ryczałtów za nocleg i jej
uzasadnienie są korzystne dla
przewoźników

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie
ryczałtów noclegowych

x

Niniejsza publikacja to profesjonalna
odpowiedź na nurtujące branżę
transportową pytanie: czy i dlaczego
Uchwała SN ws. ryczałtów za nocleg i jej
uzasadnienie są korzystne dla
przewoźników.

Mariusz Miąsko

http://kancelariaprawnaviggen.pl/dlaczegouchwala-siedmiu-sedziow-sn-ws-ryczaltow-zanocleg-i-jej-uzasadnienie-sa-korzystne-dlaprzedsiebiorcow/

178

Ogromne roszczenia
kierowców spowodują
masową likwidację firm
transportowych?

179

Komentarz do uzasadnienia
uchwały 7 Sędziów SN w
sprawie ryczałtów za noclegi

180

Odpowiedzialność karna i
finansowa zarządów firm za
unikanie wypłaty ryczałtów
za nocleg

181

uzasadnienie uchwały 7 Sędziów SN
w sprawie ryczałtów noclegowych
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http://jazdaprawna.pl/2014/07/19/odpowiedzial
nosc-karna-i-finansowa-zarzadow-firmtransportowych-za-unikanie-wyplaty-ryczaltowza-nocleg/

184

185

186

187

188

189

190

191

Realny charakter ryczałtu za
nocleg – silny argument
procesowy

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie
ryczałtów noclegowych

x

Ryczałty za nocleg - kolejny
argument potwierdzający
bezzasadność roszczeń

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie
ryczałtów noclegowych

x

Korzystne wyroki Sądów oraz
stanowisko PIP w zakresie
ryczałtów za nocleg

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie
ryczałtów noclegowych

x

Ryczałty za nocleg kolejne
przypadki argumentacji
procesowej Pozwanych i
Powodów

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie
ryczałtów noclegowych

Ryczałt noclegowy nienależny
na prywatnych parkingach

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie
ryczałtów noclegowych

Czy orzeczenia SN w sprawie
ryczałtów za nocleg są
niekonstytucyjne?

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie
ryczałtów noclegowych

Sąd w Katowicach oddalił
powództwo kierowcy o
ryczałty noclegowe?

Uchwała 7 Sędziów SN w sprawie
ryczałtów noclegowych

Propozycja nowelizacji
definicji legalnej podróży
służbowej

Niniejsza publikacja to przedstawienie
silnego argumentu procesowego w
sprawach o wypłatę ryczałtów za noclegi.
Niniejsza publikacja to przedstawienie
kolejnego argumentu potwierdzającego
bezzasadność roszczeń kierowców o
wypłatę ryczałtów za nocleg.
Niniejsza publikacja to przedstawienie
korzystnych wyroków Sądów oraz
stanowiska PIP w zakresie ryczałtów za
nocleg.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2014/09/15/realnycharakter-ryczaltu-za-nocleg-silny-argumentprocesowy/

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2014/09/22/ryczalty-zanocleg-kolejny-argument-potwierdzajacybezzasadnosc-roszczen/

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2015/12/14/stanowiskopip-w-zakresie-ryczaltow-za-nocleg-2/

x

Niniejsza publikacja toArkusz1
opracowanie
poświęcone przedstawieniu kolejnych
przypadków argumentacji procesowej
Pozwanych i Powodów.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2014/10/06/ryczalty-zanocleg-kolejne-przypadki-argumentacjiprocesowej-pozwanych-i-powodow/

x

Niniejsza publikacja to wyjaśnienie dlaczego
ryczałt za nocleg nie jest należny na
prywatnych parkingach.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2014/10/29/ryczaltnienalezny-na-parkingach/

x

Niniejsza publikacja to odpowiedź na
pytanie: Czy orzeczenia SN w sprawie
ryczałtów za nocleg są niekonstytucyjne?

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2015/09/04/czyorzeczenia-sn-w-sprawie-ryczaltow-za-nocleg-saniekonstytucyjne/

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2015/09/09/sad-wkatowicach-oddalil-powodztwo-kierowcy-oryczalty-noclegowe/

x

Niniejsza publikacja to przedstawienie
jednego z pierwszych procesów, w których
Sąd oddalił powództwo kierowcy o ryczałty
noclegowe.
Niniejsza publikacja to profesjonalne
opracowanie poświęcone propozycji
nowelizacji definicji legalnej podróży
służbowej.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2017/02/17/propozycjanowelizacji-definicji-legalnej-podrozy-sluzbowej/

x

Niniejsza publikacja to odpowiedź na
pytanie nurtujące branżę TSL: Czy kierowca
może bez szkolenia okresowego lub
kwalifikacji wstępnej prowadzić pojazd?

Kamil Kiwior, Mariusz
Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2014/03/08/10048/

Czy zaświadczenie i
orzeczenie lekarskie mogą
być tym samym dokumentem?
Stanowisko GIP oraz GITD

x

Niniejsza publikacja stanowi odpowiedź na
zapytanie: Czy zaświadczenie i orzeczenie
lekarskie mogą być tym samym
dokumentem?

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2011/03/09/czyzaswiadczenie-lekarskie-i-orzeczenie-lekarskiemoga-byc-tym-samym-dokumentem-stanowiskogip-oraz-gitd/

Dlaczego kolejne sądy
oddalają powództwa o
ryczałty noclegowe?

x

Niniejsza publikacja to odpowiedź na
nurtującą branżę TSL kwestię o powody
oddalania powództw kierowców o ryczałty
noclegowe.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2016/01/18/21020/

x

Niniejsza publikacja to profesjonalne
opracowanie poświęcone wyjaśnieniu
kwestii dlaczego opłaty za korzystanie z
przystanków autobusowych są nielegalne.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2016/03/01/oplaty-zakorzystanie-z-przystankow-autobusowychnielegalne-5/

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2010/04/21/uwagakolejny-powazny-blad-w-polskim-tlumaczeniuprzepisow-unijnych/

Kierowca może bez szkolenia
okresowego lub kwalifikacji
wstępnej prowadzić pojazd?

x

Ustawa o transporcie drogowym

192

193

194

Opłaty za korzystanie z
przystanków autobusowych –
nielegalne!
195

196

197

Kolejny poważny błąd w
polskim tłumaczeniu
przepisów unijnych

x

Jak prawidłowo uzupełnić
Zaświadczenie A1?

x

Odpowiedzialność kierowcy
za powierzony sprzęt

x

Czy diety i ryczałty wolno
zaliczyć na poczet płacy
minimalnej we Francji?

x

Odpowiedzialność nadawcy
za skutki braku
unieruchomienia ładunku w
transporcie

x

Michał Dynerowicz,
Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2015/10/27/jakprawidlowo-uzupelnic-zaswiadczenie-a1/

Karolina Otfinowska,
Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2017/03/04/odpowiedzial
nosc-kierowcy-za-powierzony-sprzet-8/

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2017/02/15/czy-diety-iryczalty-wolno-zaliczyc-na-poczet-placyminimalnej-we-francji/

Niniejsza publikacja to profesjonalne
opracowanie poświęcone kwestii
odpowiedzialności nadawcy za skutki braku
uruchomienia ładunku w transporcie.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2017/02/08/bezprawnoscumownego-przeniesienia-odpowiedzialnosci-znadawcy-na-przewoznika-za-skutki-brakuunieruchomienia-ladunku-w-transporcie/

x

Niniejsza publikacja to profesjonalna i
unikatowa analiza dopuszczalności wypłaty
ryczałtów noclegowych po orzeczeniu TK (K
11/15).

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2017/01/23/analizadopuszczalnosci-wyplaty-ryczaltow-noclegowychpo-orzeczeniu-tk-k-1115/

O ile wzrośnie oskładkowanie
wynagrodzenia kierowcy we
Francji po orzeczeniu TK ws.
ryczałtów noclegowych?

x

Niniejsza publikacja to profesjonalna
odpowiedź na zapytanie: o ile wzrośnie
oskładkowanie wynagrodzenia kierowcy we
Francji po orzeczeniu TK ws. ryczałtów
noclegowych?

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2017/01/16/o-ile-wzrosnieoskladkowanie-wynagrodzenia-kierowcy-wefrancji-po-orzeczeniu-tk-ws-ryczaltownoclegowych/

Od 350-2000 zł wzrośnie
koszt oskładkowania
kierowcy za pracę w
Niemczech po orzeczeniu TK

x

Niniejsza publikacja dostarcza
profesjonalnych informacji na temat: o ile
wzrośnie koszt oskładkowania kierowcy za
pracę w Niemczech po orzeczeniu TK.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2017/01/11/o-ile-wzrosnakoszty-wynagrodzenia-firm-transportowych-poorzeczeniu-tk-ws-ryczaltow-noclegowych/

12 x 24 dla autokarów –
Ministerstwo Infrastruktury
wyjaśnia

X

Niniejsza publikacja to odpowiedź na
zapytanie Pana Mariusza Miąsko do
Ministerstwa Infrastruktury w kwestii błędu
w tłumaczeniu art. 29 rozporządzenia (WE)
Nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009
r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do
międzynarodowego rynku usług
autokarowych i autobusowych i zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 561/2006.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2010/06/15/12-x-24-dlaautokarow-przypominamy-ze-ministerstwoinfrastruktury-zgodzilo-sie-ze-stanowiskiemkancelarii-prawnej-viggen-s-c/25656/

Odpowiedzialność nadawcy w
CMR za szkody wynikłe z
braku unieruchomienia
ładunku

x

Niniejsza publikacja to profesjonalne
opracowanie poświęcone odpowiedzialności
nadawcy w CMR za szkody wynikłe z braku
unieruchomienia ładunku.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2016/11/07/odpowiedzial
nosc-nadawcy-za-szkody-wynikle-z-brakuunieruchomienia-ladunku-na-gruncie-konwencjicmr/

Problem odbioru godzin
nadliczbowych

x

Niniejsza publikacja to opracowanie
wyjaśniające wątpliwości odnoszące się do
sposobu oznaczenia „czasu wolnego”
kierowcy na gruncie dokumentowania
działalności kierowców za pomocą
zaświadczeń działalności kierowców.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2017/01/19/problemodbioru-godzin-nadliczbowych-11/

Minimalne wynagrodzenie
we Francji – analiza prawna
instytucji

x

Niniejsza publikacja to profesjonalne
opracowanie poświęcone kwestii
minimalnego wynagrodzenia we Francji.

Piotr Potocki,
Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2016/08/05/minimalnewynagrodzenie-we-francji-analiza-prawnainstytucji/

Wynagrodzenie pracowników
delegowanych do pracy na
terytorium Francji cz. I

x

Niniejsza publikacja to profesjonalne
opracowanie poświęcone wynagrodzeniu
pracowników delegowanych do pracy na
terytorium Francji cz. I.

Piotr Potocki,
Mariusz
Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2016/05/18/wynagrodzeni
e-pracownikow-delegowanych-do-pracy-naterytorium-republiki-francuskiej-cz-i/

Wynagrodzenie pracowników
delegowanych do pracy na
terytorium Francji cz. II

X

Niniejsza publikacja to profesjonalne
opracowanie poświęcone wynagrodzeniu
pracowników delegowanych do pracy na
terytorium Francji cz. II.

Piotr Potocki,
Mariusz
Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2016/06/03/wynagrodzeni
e-pracownikow-delegowanych-do-pracy-naterytorium-francji-cz-ii/

Funkcja "OUT" w wybranych
tachografach cyfrowych

X

Niniejsza publikacja dostarcza
profesjonalnych informacji na temat funkcji
„OUT” w wybranych tachografach cyfrowych.

198

199

200

Analiza dopuszczalności
wypłaty ryczałtów
noclegowych po orzeczeniu
TK (K 11/15)
201

202

203

Niniejsza publikacja to opracowanie to
dostrzeżenie błędu w polskim tłumaczeniu
przepisów unijnych.
Niniejsza publikacja to profesjonalna
instrukcja prawidłowego uzupełnienia
zaświadczenia A1.
Niniejsza publikacja to profesjonalne
opracowanie poświęcone kwestii
odpowiedzialności kierowcy za powierzony
sprzęt.
Niniejsza publikacja to profesjonalne
opracowanie stanowiące wyjaśnienie, czy
diety i ryczałty wolno zaliczyć na poczet
płacy minimalnej we Francji?

204

205

206

207

208

209

210

211

212

Glosa na temat Uchwały
Siedmiu Sędziów z 12
czerwca 2014 r. –
opublikowana!

x

Składniki wynagrodzenia
minimalnego

x

Analiza prawna możliwości
zaliczenia ryczałtów
noclegowych do płacy
minimalnej na terenie
Niemiec
Fikcja kosztu noclegu

Glosa będąca krytycznym komentarzem
Uchwały Siedmiu Sędziów z 12 czerwca
2014 roku, autorstwa Pana Mariusza
Miąsko, Prezesa Kancelarii Prawnej Viggen,
została wydana przez Wydawnictwo
Wolters Kluwer – LEX nr 277275 (uchwała
SN z dnia 12 czerwca 2014 r, II PZP 1/14,
LEX nr 1469181).
Niniejsza publikacja to opracowanie
poświęcone składnikom wynagrodzenia
minimalnego.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2016/03/29/funkcja-out-wwybranych-tachografach-cyfrowych-2/

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2015/12/23/glosa-natemat-uchwaly-siedmiu-sedziow-z-12-czerwca2014-r-opublikowana/

Karolina Otfinowska,
Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2015/10/30/skladnikiwynagrodzenia-minimalnego-2/

x

Niniejsza publikacja to profesjonalna analiza
prawna możliwości zaliczenia ryczałtów
noclegowych do płacy minimalnej na terenie
Niemiec.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2015/10/26/analizaprawna-mozliwosci-zaliczenia-ryczaltownoclegowych-do-placy-minimalnej-na-terenieniemiec/

x

Niniejsza publikacja to profesjonalne
opracowanie poświęcone kwestii fikcji
kosztu noclegu.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2015/09/28/fikcja-kosztunoclegu-2/
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http://jazdaprawna.pl/2015/04/13/85-euroanaliza-uregulowan-krajowych-imiedzynarodowych/

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2014/08/18/oharmonizacji-zasad-konkurencyjnosci-orazpoprawie-warunkow-i-bezpieczenstwa-pracy-napodstawie-rozporzadzenia-5612006-we/

Arkusz1
Niniejsza publikacja stanowi
wyjaśnienie
nurtującej branżę TSL kwestii zasadności
wypłaty ryczałtów noclegowych.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2014/07/01/ryczalt-zanocleg-a-uchwala-siedmiu-sedziow-sn-z-12-062014-r/

x

Niniejsza publikacja to zestawienia źródeł
prawa mających wpływ na kształtowanie się
źródeł prawa pracy kierowców.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2013/11/26/wykaz-44zrodel-prawa-krajowego-unijnego-orazeuroazjatyckiego-wywierajacych-wplyw-na-normczasu-pracy-kierowcow/

Relacja systemowa prawa
pracy kierowców – pomiędzy
wspólnotowymi i krajowymi a
także multilateralnymi
umowami euroazjatyckimi

x

Niniejsza publikacja poświęcona jest kwestii
relacji systemowej prawa pracy kierowców
– pomiędzy wspólnotowymi i krajowymi a
także multilateralnymi umowami
euroazjatyckimi.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2013/11/24/relacjasystemowa-prawa-pracy-kierowcowwystepujaca-pomiedzy-dyrektywamirozporzadzeniami-we-decyzjami-wykonawczymiwytycznymi-ke-ustawami-i-rozporzadzeniamikrajowymi-a-takze-multilateralnymi-umo/

Transport drogowy – ujęcie
statystyczno – rodzajowe w
kontekście norm prawa pracy
kierowców

x

Niniejsza publikacja to opracowanie
poświęcone kwestii transportu drogowego
w ujęciu statystyczno - rodzajowym w
kontekście norm prawa pracy kierowców.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2013/11/23/transportdrogowy-jako-istotny-aspekt-funkcjonowania-iorganizacji-panstwa-unii-europejskiej-orazeuropy-ujecie-statystyczno-rodzajowe-wkontekscie-norm-prawa-pracy-kierowcow/

Tygodniowy okres
odpoczynku w okazjonalnym
transporcie
międzynarodowym osób

x

Niniejsza publikacja dostarcza informacji na
temat tygodniowego okresu odpoczynku w
okazjonalnym transporcie
międzynarodowym osób.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2013/07/22/tygodniowyokres-odpoczynku-w-okazjonalnym-transporciemiedzynarodowym-osob/

x

Niniejsza publikacja informuje i wyjaśnia, że
polscy pracodawcy od dawna wypłacają 8,5
euro.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2015/04/16/polacy-oddawna-wyplacaja-85-euro/

Skarga do KE ws. minimalnej
niemieckiej oraz francuskiej

x

Niniejsza publikacja to skarga n skargę na
poczynania Republiki Federalnej Niemiec
oraz Republiki Francji, zmierzające do
wymuszenia na polskich przedsiębiorcach
zastosowania wypłaty płacy minimalnej w
wymiarze obowiązującym odpowiednio w
Niemczech oraz Francji.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2016/07/07/skarga-do-kews-minimalnej-niemieckiej-oraz-francuskiej-2/

Prawdy i mity na temat
minimalnej francuskiej

x

Niniejsza publikacja wyjaśnia 11
podstawowych zagadnień w tematyce
minimalnej francuskiej.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2016/06/29/prawdy-i-mityna-temat-minimalnej-francuskiej/

x

Niniejsza publikacja poświęcona jest realiom
i prognozom sytuacji polskiego przewoźnika
na arenie międzynarodowej.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2017/03/20/polskiprzewoznik-na-arenie-miedzynarodowej-realia-iprognozy/

x

Niniejsza publikacja stanowi odpowiedź na
pytanie: „Jak wyliczyć oraz ile zapłacić za
"inną pracę"?

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2016/02/17/jak-wyliczycoraz-ile-zaplacic-za-inna-prace-4/

x

Niniejsza publikacja poświęcona jest
odpowiedzialności nadawcy za szkody w
ładunku powstałe w przewozie.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2016/10/18/odpowiedzial
nosc-nadawcy-za-szkody-w-ladunku-powstale-wprzewozie/

x

Harmonizacja zasad
konkurencyjności oraz
poprawa warunków pracy

x

Ryczałt za nocleg kierowców.
Czy sędziowie z SN popełnili
błąd?

x

Wykaz 44 źródeł prawa
krajowego, unijnego oraz
euroazjatyckiego
wywierających wpływ na
normy czasu pracy
kierowców

213

214

215

216

Niniejsza publikacja to analiza prawna
możliwości zaliczenia, do stawki minimalnej
8.5 euro brutto na terenie Niemiec,
ryczałtów wypłaconych za noclegi
zrealizowane przez kierowcę w kabinie
samochodu ciężarowego.
Niniejsza publikacja to profesjonalne
opracowanie poświęcone kwestii
harmonizacji zasad konkurencyjności oraz
poprawie warunków i bezpieczeństwa pracy
na podstawie rozporządzenia 561/2006
WE.

Mariusz Miąsko

8,5 euro – czyli jak się
dostosować żeby nie musieć
protestować

217

218

219

220

Polscy pracodawcy od dawna
wypłacają 8,5 euro

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

Polski przewoźnik na arenie
międzynarodowej – realia i
prognozy
Jak wyliczyć oraz ile zapłacić
za "inną pracę"?
Odpowiedzialność nadawcy
za szkody w ładunku
powstałe w przewozie
Przewóz drogowy w
kontekście czasu jazdy oraz
czasu pracy

x

Niniejsza publikacja poświęcona jest kwestii
przewozu drogowego w kontekście czasu
jazdy oraz czasu pracy.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2017/03/05/przewozdrogowy-w-kontekscie-czasu-jazdy-oraz-czasupracy-7/

Polski transport na skraju
przepaści po uzasadnieniu TK
ws. ryczałtów noclegowych

x

Niniejsza publikacja dostarcza informacji na
temat sytuacji polskiego transportu po
orzeczeniu TK ws. ryczałtów noclegowych.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2016/12/22/polskitransport-na-skraju-przepasci-pouzasadnienie-orzeczenia-tk-ws-ryczaltownoclegowych/

Bezprawność umownego
przeniesienia
odpowiedzialności z nadawcy
na przewoźnika za skutki
braku unieruchomienia
ładunku w transporcie

x

Niniejsza publikacja to profesjonalne
opracowanie poświęcone kwestii
bezprawności umownego przeniesienia
odpowiedzialności z nadawcy na
przewoźnika za skutki braku
unieruchomienia ładunku w transporcie..

Mariusz Miąsko

Rola regulaminu pracy w
przedsiębiorstwie
transportowym

http://jazdaprawna.pl/2016/12/19/25656/

x

Niniejsza publikacja to profesjonalna
publikacja poświęcona roli regulaminu pracy
w przedsiębiorstwie transportowym.

Anita Malewska, Mariusz
Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2016/02/22/rolaregulaminu-pracy-w-przedsiebiorstwietransportowym-4/

Wniosek SURKSiTD
"Najlepsza Droga" do MT ws.
płacy minimalnej

x

Niniejsza publikacja to wniosek SURKSiTD
„Najlepsza Droga” do MT ws. płacy
minimalnej.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2015/08/28/wnioseksurks-i-td-do-mt-ws-placy-minimalnej/

Transport drogowy w
państwie, UE oraz Europie

x

Niniejsza publikacja to profesjonalne
opracowanie poświęcone transportowi
drogowemu w państwie, UE oraz Europie.

Mariusz Miąsko

http://jazdaprawna.pl/2015/04/22/transportdrogowy-w-panstwie-ue-oraz-europie/
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