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Kontrole drogowe Federalnego Urzędu ds. Transportu
Towarowego (BAG)
Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) jako samodzielny centralny
urząd federalny w resorcie Federalnego Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Miasta wykonuje szereg zadań związanych z samochodowym
transportem towarowym.
Szczególnie BAG kontroluje przy tym rocznie ponad 600 tys. pojazdów
ciężarowych i autobusów przyczyniając się w dużym stopniu do zwiększenia
bezpieczeństwa na niemieckich drogach. Zwłaszcza w zakresie przepisów
dotyczących załóg pojazdów samochodowych kontrolerzy wciąż stwierdzają
naruszanie czasu pracy i czasów odpoczynku. Niniejsza broszura informacyjna
jest przeglądem obowiązujących przepisów.
Kontrolerzy BAG są upoważnieni do zatrzymywania niemieckich i zagranicznych pojazdów samochodowych transportu towarowego oraz autobusów w celu
dokonania kontroli (z wyjątkiem autobusów w Bawarii). Odbywa się to także w
ramach kontroli mobilnej przez wezwanie do zjechania na najbliższy parking lub
w w ramach kontroli stacjonarnych w miejscach przeznaczonych do wypoczynku i na parkingach przy autostradach, drogach federalnych i krajowych.
Często kontrole przeprowadzane są we współpracy z innymi organami, np. z
policją, urzędem celnym lub organem nadzoru nad prowadzeniem działalności
gospodarczej. Szczególną rolę odgrywa tu również współpraca transgraniczna. Z tego względu BAG kooperuje z innymi organami na szczeblu
międzynarodowym, w szczególności z właściwymi służbami kontrolnymi krajów
sąsiedzkich.
Więcej informacji odnośnie działalności Urzędu ds. Transportu Towarowego –
nie tylko w sprawach kontroli drogowej – uzyskać można również w Internecie
na stronie
www.bag.bund.de.
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Kontrola obejmuje przede wszystkim:
✓✓ dokumenty wymagane zgodnie z prawem o ruchu drogowym pojazdów transportowych (uprawnienie, przewożone dokumenty, polisę
ubezpieczenia od obowiązku odpowiedzialności cywilnej od szkód
towarowych),
✓✓ przyrząd kontrolny, wykresy, karty kierowcy lub wydruki cyfrowego
przyrządu kontrolnego oraz inna wymagana przepisami dokumentacja czasu pracy,
✓✓ przestrzeganie określonych przepisów dotyczących pobytu, zezwolenia na pracę i ubezpieczenia społecznego,
✓✓ wymiary, naciski na osie i masy całkowite oraz zabezpieczenie
ładunku i stan techniczny pojazdów, przyczep oraz kombinacji
pojazdów,
✓✓ przestrzeganie przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych,
✓✓ przestrzeganie określonych przepisów Ustawy o podatkach od
pojazdów samochodowych i Ustawy o podatku obrotowym
✓✓ przestrzeganie postanowień Międzynarodowej Konwencji o bezpiecznych kontenerach,
✓✓ przestrzeganie określonych przepisów prawa dotyczącego
artykułów żywnościowych i win,
✓✓ przestrzeganie określonych przepisów prawa dotyczącego odpadów
✓✓ dopuszczalne poziomy hałasu i emisji zanieczyszczeń w spalinach
pojazdów samochodowych transportu towarowego.
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W przypadku stwierdzenia podczas kontroli naruszeń prawa o ruchu drogowym,
przepisów o przewozie zwierząt lub kodeksu prawa socjalnego, Urząd federalny powiadamia o tym właściwe organy. W przypadku naruszenia przepisów
kontrolerzy BAG podejmują środki stosowne do rodzaju i stopnia naruszenia:
sporządzają protokół, żądają złożenia zabezpieczenia w przypadku kierowców zagranicznych lub udzielają upomnień. W razie poważnego naruszenia
określonych przepisów bezpieczeństwa kontrolerzy mogą zabronić dalszej jazdy
pojazdem.
Uiszczanie opłat drogowych zgodnie z Ustawą o pobieraniu opłat na autostradach federalnych nadzoruje właściwa służba kontrolna opłat BAG.

Przepisy dotyczące załóg pojazdów samochodowych
Przepisy dotyczące załóg pojazdów samochodowych służą bezpieczeństwu w
ruchu drogowym, ochronie kierowców i regulują sprawy konkurencji. Obowiązują
one bez względu na to, czy prowadzący pojazd są zatrudnieni na podstawie
umowy o pracę, czy też pracują na własny rachunek.
Przepisy dotyczą zasadniczo transportu towarów oraz ruchu osobowego.
Odnoszą się do załóg wszystkich pojazdów samochodowych (samochodów
ciężarowych, autobusów oraz ciągników samochodowych), które są przeznaczone do transportu towarów lub osób. Przy tym nie ma znaczenia, czy pojazd jest
pusty, ma załadowany towar lub przewozi osoby.
Wejście w życie Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 częściowo znowelizowało
istniejące przepisy Unii Europejskiej (UE).
Przepisy Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących
międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) zostały prawie całkowicie dostosowane do przepisów UE. Tym samym nie tylko w obszarze europejskim w ruchu
transgranicznym obowiązują w znacznym stopniu jednolite przepisy.
•
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W przypadku obowiązku posiadania przy sobie zaświadczeń o wykonywanej pracy obowiązują przepisy UE dotyczące załóg pojazdów samochodowych zarejestrowanych w UE lub w jednym z państw, które podpisały
Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). W stosunku
do załóg pojazdów samochodowych zarejestrowanych poza UE lub EOG
obowiązują dostosowane do prawa UE przepisy AETR.

•

W przypadku pozostałych przepisów dotyczących załóg pojazdów
samochodowych (czasy jazdy i odpoczynku, minimalny wiek kierowców
itp) obowiązują przepisy UE, niezależnie od państwa, w którym pojazd
jest zarejestrowany, odnoszące się do przejazdów na terytorium UE oraz
przejazdów między UE, EOG i Szwajcarią. W stosunku do przejazdów
odbywających się częściowo poza terytorium UE, EOG lub Szwajcarii,
obowiązują na całej trasie dostosowane przepisy AETR, pod warunkiem,
iż pojazd jest zarejestrowany w UE, EOG lub jednym z państw AETR. W
przypadku, gdy pojazd jest zarejestrowany poza terytorium tych państw
przepisy AETR obowiązują wyłącznie tylko na tym odcinku trasy, który
prowadzi przez terytorium UE, EOG lub jednego z państw AETR.

Pojazdy samochodowe podlegające przepisom dotyczącym załóg pojazdów samochodowych muszą być wyposażone w analogowe urządzenia
rejestrujące (zastosowanie wykresów) lub cyfrowe urządzenia rejestrujące.
Do pojazdów samochodowych na nowo zarejestrowanych w UE po dniu 1
maja 2006 r. odnosi się obowiązek wyposażenia w cyfrowy przyrząd kontrolny. W obszarze obowiązywania AETR odnosi się ten obowiązek wyposażenia
w cyfrowe urządzenia rejestrujące do pojazdów samochodowych zarejestrowanych na nowo po dniu 16 czerwca 2010 r.

Obowiązek posiadania przy sobie zaświadczeń o
wykonywanej pracy
Przepisy UE zgodne z Rozporządzeniem Rady (EWG) Nr. 3821/85
Załoga pojazdów samochodowych musi posiadać w pojeździe i okazać w
przypadku kontroli następujące zaświadczenia:
Kierując pojazdami wyposażonymi w analogowe urządzenia rejestrujące
(urządzenia wykorzystujące wykresy):
•

wykresy obejmujące aktualny dzień kalendarzowy oraz 28 poprzednich
dni kalendarzowych i

•

kartę kierowcy, jeżeli takowa została wydana i
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•

jeżeli w okresie opisanym w podpunkcie pierwszym załoga prowadziła
pojazd wyposażony w cyfrowe urządzenie rejestrujące, a karta kierowcy
nie była używana z powodu uszkodzenia, błędnego działania lub została
zgubiona wydruki wymagane na podstawie artykułu 15 Rozporządzenia
Rady (EWG) nr 3821/85 i

•

w przypadku awarii urządzenia ręczne zapisy wymagane na podstawie
artykułu 16.

Kierując pojazdami wyposażonymi w cyfrowe urządzenia rejestrujące
(urządzenia wykorzystujące kartę kierowcy):
•

wydaną kartę kierowcy i

•

wymagane zapisy ręczne, jeżeli w dniu bieżącym dniu kalendarzowym lub
podczas 28 poprzednich dni kalendarzowych urządzenie kontrolne miało
awarię i

•

wymagane wydruki, jeżeli w okresie wymienionym w podpunkcie drugim
karta kierowcy nie mogła być używana i

•

wykresy, jeżeli w okresie wymienionym w podpunkcie drugim załoga
kierowała pojazdem wyposażonym w analogowe urządzenie rejestrujące.

Przepisy AETR
Obowiązek posiadania przy sobie zaświadczeń zostało dopasowane w ramach
AETR do regulacji w przepisach UE (artykuł 15 ust. 7 Rozporządzenia Rady
(EWG) nr 3821/85).
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Okresy jazdy i odpoczynku
Przepisy UE zgodne z Rozporządzeniem (WE) Nr. 561/2006 i z Umową AETR
Przerwa w prowadzeniu
pojazdu

Najpóźniej po 4 1/2 godzinach, minimum 45 minut.

Dzienny czas prowadzenia pojazdu

Maksimum 9 godzin.
Możliwość wydłużenia do 10 godzin, nie więcej niż dwukrotnie w każdym tygodniu.

Dzienny okres odpoczynku

Minimum 11 godzin.

Możliwość podziału na 2 przerwy trwające minimum
1 x 15 minut, a następnie 1 x 30 minut.

Możliwość skrócenia do 9 godzin, nie częściej niż trzykrotnie pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku
(brak możliwości skorzystania z przepisu o rekompensacie)
albo
minimum 12 godzin z podziałem na dwie części, przy czym
pierwsza z tych części powinna wynosić minimum 3 a
druga minimum 9 godzin.
Każdorazowo w ciągu okresu 24 godzin po dziennym lub
tygodniowym okresie odpoczynku..
Przy dwóch kierowcach min. 9 godzin w ciągu 30 godzin

Przerwa w dziennym
okresie odpoczynku

Podczas ładowania na prom lub kolej dzienny okres odpoczynku może być przerwany maksymalnie 2 razy. Łącznie
przerwy nie mogą trwać dłużej niż 1 godzinę.

Tygodniowy okres odpoczynku

Minimum 45 godzin, możliwość skrócenia do 24 godzin,
wtedy jednak wyrównanie w ciągu trzech tygodni.
W UE obowiązuje poza tym zrobienie wciągu dwóch po sobie następujących tygodni: 2 x 45 godz. albo 1 x 45 i 1 x 24
godziny. Nie można zrobić w ciągu dwóch następujących
po sobie tygodni 2 x 24 godziny.
IW Umowie AETR również obowiązuje to ograniczenie,
jednak nie dla kilku kierowców.

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu

Maksimum 56 godzin.

Czas prowadzenia
pojazdu w ciągu dwóch
następujących po sobie
tygodni

Maksimum 90 godzin.

W określonych przypadkach nie obowiązują przepisy UE i Umowy AETR, a przepisy krajowe

6

7
nie

nie

tak,
oraz zezwolenie
na wykonywanie
transportu kombinowanego é

W transporcie krajowym prowadzący musi mieć przy sobie ważną polisę ubezpieczenia od obowiązku odpowiedzialności cywilnej.

nie

Transport na potrzeby własne firmy

nie

Nie dotyczy mienia przewożonego w ramach przeprowadzki na podstawie odpowiedniego zezwolenia CEMT.

nie,
ale certyfikat kompetencji
zawodowych oraz zezwolenia na działalność
gospodarczą

Transport kombinowany

tak

nie

3)

zezwolenie lub zezwolenie
państw trzecich

- państw trzecich (z wyjątkiem
Szwajcarii)

tak

tak 3)

Dane dokumenty lub inne zaświadczenie muszą zawierać dane odnośnie przewożonego ładunku, zleceniodawcy oraz miejsca za- i wyładunku.

zezwolenie CEMT

- państw członkowskich CEMT

tak

tak

Przewożone dokumenty lub inne
zaświadczenie 1)

nie

nie

Formularz
jazdy

2)

Kopia uwierzytelnionalicencji wspólnotowej

- państw UE/EOG oraz Szwajcarii

Transport międzynarodowy przez
granice

Zezwolenie, odpis zezwolenia albo uwierzytelniona
kopia licencji wspólnotowej

Uprawnienie

1)

Przedsiębiorstwa
z siedzibą w
Niemczech

Zarobkowy transport towarowy
Transport krajowy 2)

Rodzaj transportu

O ile przewozy podlegają przepisom Ustawy o transporcie towarowym i opierającym się na niej rozporządzeniom z mocą
ustawy, prowadzący pojazd obowiązani są mieć przy sobie następujące dokumenty:

Przepisy prawne dotyczące transportu towarowego
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Uwierzytelniona kopia
licencji szwajcarskiej

Obowiązują tu specjalne przepisy przewidujące określone
ułatwienia
nie

Transport kombinowany

Transport na potrzeby własne
firmy

W transporcie krajowym prowadzący musi mieć przy sobie ważną polisę ubezpieczenia od obowiązku odpowiedzialności cywilnej.

Nie dotyczy mienia przewożonego w ramach przeprowadzki na podstawie odpowiedniego zezwolenia CEMT.

Prowadzący pojazd są obowiązani mieć przy sobie dokumenty przewidziane w artykule 8 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1072/2009.

2)

3)

4)

Dane dokumenty lub inne zaświadczenie muszą zawierać dane odnośnie przewożonego ładunku, zleceniodawcy oraz miejsca zai wyładunku.

nie

tak

1)

nie

nie

tak

tak

- przedsiębiorstwa ze Szwajcarii

jeżeli przewidziana w
zezwoleniu

zezwolenie państw
trzecich

- przedsiębiorstwa z państw trzecich
(z wyjątkiem Szwajcarii)

tak 3)

zezwolenie CEMT

tak

-

tak

Przewożone dokumenty lub inne
zaświadczenie 1)

- przedsiębiorstwa z państw-CEMT

Przedsiębiorstwa Transport międzynarodowy przez
z siedzibą za
- przedsiębiorstwa z państw-UE/EOG Uwierzytelniona kopia
granicą
licencji wspólnotowej
nie

-

niedozwolona

- przedsiębiorstwa z państw trzecich

Formularz
jazdy

nie 4)

Uprawnienie

- przedsiębiorstwa z państw-UE/EOG Uwierzytelniona kopia
licencji wspólnotowej

Transport krajowy 2) przez

Zarobkowy transport towarowy

Rodzaj transportu

Wymiary i masy
(Tabela nie uwzględnia uregulowań specjalnych))

Wymiary
Szerokość
Pojazdy-chłodnie o określonych grubościach ścian nadwozia rodzaju
furgons

2,55 m
2,60 m

Wysokość

4,00 m

Długość
Pojazd pojedynczy (z wyjątkiem naczep)
Pojazd przegubowy
Pojazd przegubowy, z zachowaniem określonych dopuszczalnych
długości częściowych naczepy
Pociąg drogowy
Pociągi drogowe składające się z ciążarowego pociągu drogowego
i jednej przyczepy z zachowaniem określonych dopuszczalnych
długości częściowych

12,00 m
15,50 m
16,50 m
18,00 m

18,75 m

Naciski na osie
Nacisk na oś pojedynczą:
- nienapędzaną
- napędzaną

10,0 t
11,5 t

Nacisk na oś podwójną w zależności od odległości między osiami:
- nienapędzaną
- napędzaną

11,5 - 19,0 t
11,0 - 20,0 t

Nacisk na oś potrójną w zależności od odległości między osiami

21,0 - 24,0 t

Masa całkowita

Należy przestrzegać przepisów dotyczących nacisku na oś pojedynczą i pojazdów
pojedynczych.
Pojazdy mechaniczne i przyczepy z maksymalnie dwiema osiami

18,0 t

Pojazdy z więcej niż dwiema osiami:
- ojazdy mechaniczne (w zależności od typu)
- przyczepa

25,0 - 26,0 t
24,0 t

Pojazdy mechaniczne z więcej niż trzema osiami

32,0 t

Zespoły pojazdów z mniej niż czterema osiami

28,0 t

Zespoły pojazdów z czterema osiami:
- pociąg (2-osiowy pojazd + 2-osiowa przyczepa)
- pojazd przegubowy
Zespoły pojazdów (pociągi drogowe i pojazdy przegubowe) z więcej
niż czterema osiami
Zespoły pojazdów dopuszczone do transportu kombinowanego pod
pewnymi warunkami (§ 34 ust. 6 nr 6 niem. Ustawy o dopuszczeniu
do ruchu drogowego - StVZO)
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36,0 t
36,0 - 38,0 t
40,0 t
44,0 t

Przepisy dotyczące przewozu towarów
niebezpiecznych
Podczas transportu drogowego towarów niebezpiecznych prowadzący
pojazd zobowiązany jest mieć przy sobie specjalne dokumenty. W
zależności od rodzaju przewozu lub pojazdu mogą to być następujące
dokumenty:
•

dokument przewozowy,

•

pisemne instrukcje,

•

świadectwo specjalnej kwalifikacji kierowcy,

•

zezwolenie na przewóz ustaloną trasą w przypadku przewozu
towarów szczególnie niebezpiecznych,

•

zaświadczenia o dopuszczeniu do ruchu, np. dla pojazdów
przewożących cysterny stałe i odejmowalne, pojazdów-baterii oraz
pojazdów EX II i EX III.

W zależności od rodzaju pojazdu i ładunku oraz ilości ładunku, jednostki
transportowe muszą być wyposażone w tablice ostrzegawcze, duże
nalepki ostrzegawcze informujące o rodzaju zagrożenia (Placards),
gaśnice, sprzęt ochronny, stojące znaki ostrzegawcze. Ponadto pojazdy
te muszą spełniać odpowiednie wymagania konstrukcyjne.
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Wykaz adresów oddziałów Federalnego Urzędu ds.
Transportu Towarowego (BAG)
Oddział

Adres

Telefon
Faks
E-mail

Bremen

Bürgermeister-Smidt-Str. 55-61
28195 Bremen

0421/ 1 60 82 - 0
0421/ 1 60 82 - 55
bag-bremen@bag.bund.de

Dresden

Bernhardstraße 62
01187 Dresden

0351/ 8 79 96 - 0
0351/ 8 79 96 - 90
bag-dresden@bag.bund.de

Erfurt

Bahnhofstraße 37
99084 Erfurt

0361/ 6 64 89 - 0
0361/ 6 64 89 - 66
bag-erfurt@bag.bund.de

Hannover

Goseriede 6
30159 Hannover

0511/ 12 60 74 - 0
0511/ 12 60 74 - 66
bag-hannover@bag.bund.de

Kiel

Willestraße 5-7
24103 Kiel

0431/ 9 82 77 - 0
0431/ 9 82 77 - 88
bag-kiel@bag.bund.de

Mainz

Rheinstraße 4 B
55116 Mainz

06131/ 1 46 72 - 0
06131/ 1 46 72 - 75
bag-mainz@bag.bund.de

München

Winzererstraße 52
80797 München

089/ 1 26 03 - 0
089/ 1 26 03 - 321
bag-muenchen@bag.bund.de

Münster

Grevener Straße 129
48159 Münster

0251/ 5 34 05 - 0
0251/ 5 34 05 - 99
bag-muenster@bag.bund.de

Saarbrücken

Mainzer Straße 32-34
66111 Saarbrücken

0681/ 9 67 02 - 0
0681/ 9 67 02 - 90
bag-saarbruecken@bag.bund.de

Schwerin

Bleicherufer 11
19053 Schwerin

0385/ 5 91 41 - 0
0385/ 5 91 41 - 290
bag-schwerin@bag.bund.de

Dienststelle
Berlin

Schiffbauerdamm 13
10117 Berlin

030/ 2 88 85 63
030/ 2 82 92 62
bag-berlin@bag.bund.de

Stuttgart

Schloßstraße 49
70174 Stuttgart

0711/ 61 55 57 - 0
0711/ 61 55 57 - 88
bag-stuttgart@bag.bund.de

Urząd federalny życzy: szerokiej drog !
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Zakresy kompetencji oddziałów BAG
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Notatki
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