
 

Auto firmowe – miejsce pracy na kolkach  
Dla wielu budowlancow auto firmowe jest 

mobilnym miejscem pracy. Istnieje wiele zasad 

prawnych i porad, ktore warto znac. Oto niektore 

z nich. 

Ksiazka jazdy  

Jesli auto jest na zoltych lub bialych tablicach gdzie 

VAT jest zaplacony, nalezy prowadzic ksiazke 

jazdy. Polecamy takze prowadzic ksiazke jazdy, 

jesli auto jest na zoltych tablicach bez oplaconego 

VAT. W ten sposob mozna latwiej 

udokumentowac, ze nie uzywales/as auta do 

prywatnych celow. Ksiazka jazdy musi zawierac 

opis przejazdu od – do i ilosc km. 

Podatek i oswiadczenie 

Aby uniknac opodatkowania, nadal istnieje 

obowiazek podpisania oswiadczenia, ze auto 

uzywa sie tylko do jazdy zwiazanej z dzialanoscia 

firmy. 

Jazda z przyczepka 

W przypadku uzywania przyczepki nalezy zwrocic 

uwage czy posiada sie odpwiednie prawo jazdy. 

Jesli calkowita waga auta i przyczepki jest wyzsza 

niz 3.500 kg, trzeba posiadac prawo jazdy B+E. 

Nalezy takze pamietac o max. wadze 

przewozonych ciezarow oraz szybkosci poruszania 

sie autem z przyczepka.  

GPS w aucie firmowym 

GPS sa objete ochrona prawna UE oraz umowami 

zwiazkowymi z pracodawcami. Dlatego jesli w 

aucie jest zamontowany GPS pracodawca musi o 

nim powiadomic pracownika. A sami pracownicy 

maja prawo do wgladu zebranych informacji. Na 

miejscach pracy nalezy dokonac umow w jaki 

sposob bedzie stosowany GPS obserwacja. 

Pracodawca musi z 6 tygodniowym 

wyprzedzeniem powiadomic pracownikow o 

wprowadzeniu/stosowaniu GPS.  

Czas jazdy lub km 

Niemal kazdy uklad zbiorowy opisuje zasady 

zaplaty za czas przejazdu lub km autem firmowym. 

Tzn. ze pracodawca musi placic za czas przejazdu 

lub km np. za czas przejazdu/km z domu na 

miejsce pracy. Prosimy o sprawdzenie zasad w 
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ukladzie zbiorowym odpowiednim dla branzy czy 

zawodu lub skontaktowac sie z oddzialem zwiazku. 

Aplikacja 112 moze uratowac zycie 

Nie zawsze mozemy precyzyjnie wiedziec czy 

ustalic gdzie sie znajdujemy. A aplikacja 112 

pomoze nam zawsze ustalic miejsce naszego 

pobytu/przejazdu. Poprzez wbudowany GPS w 

aplikacje centrala pomocy zawsze znajdzie nasze 

polozenie. Wtedy bedzie latwo przybyc sluzbom 

ratowniczym na miejsce wypadku. Sciagnij 

aplikacje 112app.dk aby moze uratowac zycie.  

Moge spozywac posilek w aucie firmowym? 

Wielu budowlancow jest “zmuszonych” do 

spozycia posilku w aucie, a to z powodu braku 

alternatywy czy nawalu pracy. Lecz auto nie jest 

miejscem na spozywanie posilku. Podstawa jest, 

ze pracodawca jest zobowiazany wskazac miejsce, 

ktore bedzie spelnialo warunki jadalni, jak np. 

barakowoz czy inny lokal dozwolony do tego celu. 

Jesli pracodawca absolutnie nie ma mozliowsci 

wskazania odpowiedniego miejsca to auto 

powinno byc wyposazone i spelniac nastepujace 

warunki: - auto musi byc czyste i uporzadkowane, 

- wyposazone w przenosny blat, - posiadac 

przenosna lodowke do przechowywania jedzenia 

oraz napojow, - budowlaniec musi miec mozliwosc 

umycia rak przed posilkiem. Jesli rodzaj pracy 

prowadzi do zabrudzenia odziezy roboczej, wtedy 

auto nie mozna uzywac jako miejsce spozywania 

posilku. Poprzez brudna odziez nalezy rozumiec 

odziez pobrudzona przez np. kurz, srodki 

chemiczne, wode z kanzalizacji i kazde inne co 

moze byc objete ryzykiem zatrucia lub szkodzace 

zdrowiu pracownika.  

 

Hiszpanski zwiazek zawodowy wygral 

sprawe 

Hiszpanski zwiazek zawodowy wygral pryncypialna 

sprawe w Sadzie UE przeciwko Deutsche Bank. 

Wyrok zobowiazuje wszystkie kraje UE do 

wprowadzenia zasad rejestracji czasu pracy, gdzie 

pracownik bedzie mogl dokladnie rejestrowac 

swoj czas pracy. Sprawa miala zrodlo w dyrektywie 

UE, ktora zobowiazuje czlonkow UE do 

wprowadzenia regol o tygodniowym czasie pracy – 

MAX. 48 godzin oraz MIN. 11 godzin przerwy 

pomiedzy praca w ciagu 24 godzin. Hiszpanski 

zwiazek dowiodl ,ze pracownicy nie mieli 

mozliowsci dokladnego rejestrowania czasu pracy. 

Sad UE rozpoczal swoj wyrok slowami: - 

”pracownika nalezy widziec jako ta slabsza strone 

w stosunku pracy, w ten sposob ze jest potrzebne 

zabezpieczenie, aby pracodawca nie uzywal swojej 

pozycji w nalozeniu ograniczen praw 

pracowniczych…” Ponadto Sad UE wypowiedzial 

sie, ze reprezentanci BHP maja prawo do ”zlozenia 

prosby/podania” do pracodawcy o wprowadzenie 

odpowiednich srodkow w celu ochrony BHP 

poprzez rejestracje czasu pracy. A wiec zapadly 

wyrok mowi jasno, ze pracodawca musi 

wprowadzic motode do objektywnego i 

niezawodnego systemu rejestracji czasu pracy. Nie 

wiadomo jakie znaczenie bedzie mial wyrok na 

dunski rynek pracy lecz mozemy spodziewac sie, 

ze rzad wraz ze stronami rynku pracy przyjrzy sie 

czy dunskie przepisy sa zgodne z zasadami w UE i 

zapadlym wyrokiem.  

 

Korzysci dla czlonkow Federacji 3F  

Aby stworzyc jak najwieksza uwage na Federacje 

3F, federacja zostala jednym ze sponsorow 1 ligi 

pilki noznej w Danii. Jako czlonek/ini Federacji 3F 

masz prawo do darmowego biletu wejscia na 

mecze 1 ligi oraz zakupienie biletu z obnizka dla 

osoby towarzyszacej. Aby otrzymac darmowy bilet 

musisz zalogowac sie poprzez uzycie Nemid na 

Mit3F. Mozesz takze odwiedzic swoj oddzial 3F w 

celu zdobycia biletu.  
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