
20. Transport autokarowy 

Również w przypadku transportu autokarowego najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

dotyczyły czasu pracy, a zwłaszcza: 

nieprowadzenia ewidencji czasu pracy (1/3 kontrolowanych pracodawców) bądź nierzetelnego jej 

prowadzenia (prawie połowa pracodawców) – co uniemożliwiało weryfikację faktycznie 

przepracowanego czasu pracy; 

zatrudniania pracowników w nieprawidłowym wymiarze czasu pracy; 

–  dobowym (u co 4 pracodawcy) – zdarzały się przypadki zatrudniania kierowców nawet po 

18,5 godziny na dobę, 

–  przeciętnym tygodniowym (u co 6 pracodawcy); 

nierekompensowania pracy wykonywanej w dniach wolnych od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia 

pracy – innym dniem wolnym (u co 4 pracodawcy), dodatkowym wynagrodzeniem (u co piątego); 

niezapewniania co trzeciej niedzieli wolnej od pracy (1/3 pracodawców). 

Ponadto istotnym problemem było niewypłacanie pracownikom wynagrodzenia w 

terminie (2/3 kontrolowanych pracodawców), a także nieudzielanie urlopu wypoczynkowego do 

końca I kwartału roku następnego (prawie 1/3 kontrolowanych). 

U co 4 pracodawcy stwierdzano zatrudnianie pracowników bez wstępnego przeszkolenia 

z zakresu bhp, a u co 5 – bez orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do 

wykonywania określonej pracy. 

W okresie ostatnich trzech lat, tj. od 1999 r. do 2001 r. u kontrolowanych pracodawców 

zarejestrowano 132 wypadki przy pracy, którym ulegli kierowcy, mianowicie w 1999 r. – 

55 wypadków, w 2000 r. - 43 wypadki, w 2001 r. – 34 wypadki, w tym 2 wypadki śmiertelne oraz 

2 wypadki ciężkie. 

Większość wypadków wydarzyła się w bazach firm transportowych. Związane były one 

z czynnościami wykonywanymi przez kierowców podczas postoju autokarów (np. skręcenie 

nogi podczas wchodzenia lub wychodzenia z autokaru, przygniecenia lub stłuczenia kończyn 

podczas drobnych napraw i konserwacji). Jak ustalili inspektorzy pracy, wypadki będące 

wynikiem kolizji na drogach publicznych (nie zawsze z winy prowadzącego pojazd) nie były 

związane z przekroczeniem norm czasu pracy kierowców. 

Istotnym problemem, szczególnie często występującym w małych firmach transportowych, 

jest brak rejestrów wypadków przy pracy – np. 16 pracodawców tj. 94% ogółu kontrolowanych 

firm transportowych w województwie pomorskim nie prowadziło rejestrów wypadków przy 

pracy. Piętnastu z nich podczas kontroli złożyło oświadczenia, że żaden kierowca w okresie 

zatrudnienia nie uległ wypadkowi przy pracy. 
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