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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0852/2005 złożona przez Gábora Nagy’ego (Węgry), w imieniu związku 
zawodowego strażaków budapeszteńskich i innych organizacji, z 276 podpisami, w 
sprawie przepisów regulujących czas pracy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje w imieniu związków zawodowych reprezentujących 
węgierskich strażaków przeciw organizacji czasu pracy. Zaznacza, że średni czas pracy 
węgierskich strażaków jest najdłuższy w Europie i sięga 54 godzin tygodniowo, oraz że ich 
płace są znacznie niższe niż płace ich kolegów pełniących służbę w innych państwach 
członkowskich UE, gdyż podstawowa pensja wynosi 200-300 euro miesięcznie. Twierdzi 
następnie, że Węgry nie wypełniają zobowiązań wynikających z odpowiedniej dyrektywy 
(2003/88/WE). Z uwagi na fakt, że ich negocjacje z przedstawicielem rządu węgierskiego 
były jak dotąd bezowocne, oraz biorąc pod uwagę, że prawo zabrania im strajkować, zwracają 
się do Parlamentu Europejskiego o pomoc w ich sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 26 stycznia 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Fakty
Składający petycję (obywatel Węgier), prezes związku zawodowego strażaków 
węgierskich, twierdzi, że ustawodawstwo węgierskie jest niezgodne z dyrektywą 
2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji pracy, w szczególności z jej 
art. 6.

Istotnie, według składających petycję, strażacy węgierscy pracują 54 godziny 
tygodniowo, co stanowi naruszenie art. 6 dyrektywy 2003/88/WE.

Ponadto zdaniem składających petycję wynagrodzenia strażaków węgierskich są



PE 384.359 2/3 CM\650252PL.doc

PL

jednymi z najniższych w Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę fakt, że negocjacje z rządem węgierskim nie dają oczekiwanych 
rezultatów, oraz że strażacy węgierscy w świetle prawa krajowego nie mogą 
strajkować, składający petycję zwraca się do Parlamentu o pomoc w dopilnowaniu 
przestrzegania prawodawstwa europejskiego dotyczącego czasu pracy.

Prawo wspólnotowe

dotyczące czasu pracy

Dyrektywa 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji pracy stanowi 
w art. 6 ust. 2, że państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu 
zagwarantowania, że przeciętny wymiar czasu pracy w okresie siedmiodniowym, 
łącznie z pracą w godzinach nadliczbowych, nie przekracza 48 godzin. 

Czas pracy został zdefiniowany w art. 2 jako „każdy okres, podczas którego 
pracownik pracuje, jest do dyspozycji pracodawcy oraz wykonuje swoje działania lub 
spełnia obowiązki, zgodnie z przepisami krajowymi lub praktyką krajową.”

Zgodnie z art. 16 lit. b), państwa członkowskie mogą ustanowić w celu stosowania 
art. 6, okres rozliczeniowy nieprzekraczający czterech miesięcy. 

W art. 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18 wymienione są przykłady dozwolonych odstępstw 
od przepisów art. 16 w warunkach przewidzianych w tych artykułach.

W przypadku odstąpienia od art. 16, art. 19 wyznacza ograniczenia tych odstępstw: 
prawo wyboru odstępstwa od okresów rozliczeniowych nie może skutkować 
ustanowieniem okresu rozliczeniowego przekraczającego sześć miesięcy, lub 
dwunastu miesięcy, jeśli te ustanowienia są wynikiem układu zbiorowego.

dotyczące wynagrodzenia

Art. 137 akapit 5 traktatu WE stanowi: „Postanowienia niniejszego artykułu nie mają 
zastosowania do wynagrodzeń ani do prawa zrzeszania się, ani do prawa strajku, ani 
do prawa lokautu.”

Na poziomie wspólnotowym nie istnieje więc żaden tekst prawodawczy dotyczący 
wysokości wynagrodzeń, które leżą w wyłącznej kompetencji państw członkowskich.

Studium 

Zgodność z dyrektywą 2003/88/WE
Zasadnicza kwestia podniesiona w tej petycji to, czy czas dyżurowania strażaków 
w miejscu pracy powinien być uznawany za czas pracy w rozumieniu przedmiotowej 
dyrektywy.
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Trybunał Sprawiedliwości zgodnie z ustalonym orzecznictwem dotyczącym 
bezpośrednio sektora zdrowia, orzekł, że dyrektywę „należy interpretować w tym 
sensie, że należy uznać, iż pełnienie przez lekarza dyżuru zakładowego w ramach 
systemu fizycznej obecności w szpitalu stanowi w całości czas pracy w rozumieniu 
dyrektywy, nawet jeśli pracownik jest upoważniony do odpoczynku w miejscu pracy 
w okresie, w którym świadczenie przez niego pracy nie jest wymagane.”

W przypadku składającego petycję, według orzecznictwa Trybunału, jego tygodniowy 
czas pracy liczony wraz z dyżurami i dodatkowymi zadaniami, nie powinien
przekraczać łącznie średnio 48 godzin.

Czas pracy składającego petycję, według dostarczonych przez niego informacji, 
stosując się do wykładni Trybunału Sprawiedliwości, przekracza więc wyznaczony 
przez dyrektywę wymiar.

Niemniej jednak, wskutek wyżej wymienionego orzeczenia Trybunału 
Sprawiedliwości, Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej 
dyrektywę 2003/88/WE. Wniosek ten wprowadza dwa nowe pojęcia: „czasu 
dyżurowania” oraz „nieaktywnego okresu czasu dyżurowania”. We wniosku zawarta 
została propozycja, aby nieaktywne okresy czasu dyżurowania nie były uznawane za 
czas pracy w rozumieniu dyrektywy.

Czas pracy składającego petycję byłby, najprawdopodobniej, zgodny z wymogami 
prawa wspólnotowego, gdyby wniosek Komisji został przyjęty przez wszystkie 
organy prawodawcze.

Do wszystkich sądów krajowych, do których jednostka wnosi sprawę należy, 
w ramach maksymalnego zakresu uznania, jakie daje im prawo krajowe, dokonanie 
wykładni oraz zastosowanie przepisu prawa krajowego przyjętego wskutek 
wprowadzenia dyrektywy zgodnie z wymogami prawa wspólnotowego.

Wynagrodzenie:
Kwestia ta należy do wyłącznej kompetencji prawa krajowego i nie wymaga 
wyjaśnień ze strony Komisji.
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