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28.8.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1500/2012, którą złożyli Monika Kavecka, Jozefina Sukenikova, Peter 
Blasko (Słowacja), w imieniu Zakladna odborova organizacia sestier a porodnych 
asistentiek pri FNsP Zilina, Zakladna Odborova organizacia FNsP Zilina a 
Slovenske lekarske odbory pri FNsP Zilina, z 3 podpisami, w sprawie czasu pracy 
i wewnętrznej organizacji pracy w FNsP Zilina

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, będący przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek, 
pracowników służby zdrowotnej i społecznej oraz lekarzy sprzeciwiają się decyzji dyrektora 
szpitala w Żylinie, zgodnie z którą zmienia on wewnętrzny regulamin oraz czas pracy 
poszczególnych oddziałów szpitala. Mając na uwadze, że decyzja została im przekazana bez 
wcześniejszych konsultacji, uważają ją za nieważną. Kwestionują również nierówny podział 
czasu pracy, który narusza obowiązujące prawo. Proszą PE o interwencję.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Składający petycję uważają jednostronną decyzję podjętą przez dyrektora szpitala w Żylinie 
dnia 24 października 2012 r. za nieważną, ponieważ zgodnie z nią dyrektor zmienił 
wewnętrzny regulamin organizacji czasu pracy w poszczególnych oddziałach szpitala bez 
wcześniejszych konsultacji z przedstawicielami pracowników, co jest niezgodne ze 
słowackim kodeksem pracy. Składający decyzję kwestionują w szczególności nierówny 
podział czasu pracy, zmianę wcześniejszych ustaleń dotyczących pracy służb ratunkowych 
oraz godzin nadliczbowych.
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Uwagi Komisji

Kwestie czasu pracy, w tym godzin nadliczbowych i czasu dyżuru na szczeblu UE reguluje 
dyrektywa dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (2003/88/WE). W 
dyrektywie dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy określono wspólne 
normy minimalne w zakresie ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników we 
wszystkich państwach członkowskich, w tym przeciętny tygodniowy wymiar czasu pracy 
(łącznie z pracą w godzinach nadliczbowych nie może on przekraczać 48 godzin tygodniowo 
zgodnie z art. 6 dyrektywy) oraz minimalny dobowy odpoczynek (11 nieprzerwanych godzin 
w okresie 24-godzinnym zgodnie z art. 3 dyrektywy) i minimalny tygodniowy okres 
odpoczynku (przynajmniej 24 godziny nieprzerwanego odpoczynku poza przysługującymi 11 
godzinami odpoczynku dobowego zgodnie z art. 5 dyrektywy). Zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (np. sprawy C-303/98, SIMAP, C-151/02, 
Jaeger i C-14/04, Dellas) czas spędzony na dyżurze, w czasie którego pracownicy muszą być 
fizycznie obecni w miejscu pracy zalicza się w całości do czasu pracy, a nie do czasu 
odpoczynku. Czasu, w którym pracownicy muszą być dostępni na wezwanie, ale nie muszą 
być fizycznie obecni w miejscu pracy nie trzeba zaliczać w całości do czasu pracy. Jednak w 
tym przypadku cały czas poświęcony na faktyczne świadczenie usługi w odpowiedzi na 
wezwanie należy zaliczać do czasu pracy.

Dyrektywa dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy nie zawiera żadnych 
przepisów dotyczących nierównego podziału czasu pracy. Ta dyrektywa nie reguluje też 
sposobu, w jaki pracodawca powinien uzgadniać z pracownikiem wprowadzanie zmian 
dotyczących podziału czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych lub pracy służb 
ratunkowych. Dlatego prawo UE nie wyklucza wprowadzania zmian w formie opisanej w 
petycji, o ile zastosowane ograniczenia dotyczące wymiaru czasu pracy i minimalnego okresu 
wypoczynku są zgodne z dyrektywą dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy. 
W petycji nie zawarto żadnych informacji dotyczących wymiaru czasu pracy, którego 
miałaby dotyczyć decyzja dyrektora szpitala, dlatego służby Komisji nie posiadają informacji 
niezbędnych do oceny zgodności wymiaru czasu pracy z dyrektywą dotyczącą niektórych 
aspektów organizacji czasu pracy.

Należy dodać, że zgodnie z dyrektywą 2002/14/WE ustanawiającą ogólne ramowe warunki 
informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej1

pracodawca musi poinformować przedstawicieli pracowników o podejmowanych decyzjach 
oraz przeprowadzić z nimi konsultacje na ten temat, jeżeli podejmowane przez niego decyzje 
mogą prowadzić do istotnych zmian w organizacji pracy lub w stosunkach umownych2. 
Powyższa dyrektywa została transponowana do prawa słowackiego3. Obowiązek 
zagwarantowania prawidłowego i skutecznego wykonania przez danego pracodawcę 
przepisów dyrektywy transponowanej przez przepisy krajowe, z uwzględnieniem 
szczególnych okoliczności każdej sprawy, należy do właściwych organów krajowych, w tym 

                                               
1 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne 
ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, 
Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 29.
2 Art. 4 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2002/14/WE.
3 Zob. Dokument roboczy służb Komisji do komunikatu Komisji w sprawie przeglądu stosowania dyrektywy 
2002/14/WE w UE, (SEC/2008/0334 final) dostępny na stronie http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0334:PL:NOT
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sądów.

Wnioski

Dyrektywa 2003/88/WE dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy nie wyklucza 
wprowadzania zmian w formie opisanej w petycji, o ile zastosowane ograniczenia dotyczące 
wymiaru czasu pracy i minimalnego okresu wypoczynku są zgodne z dyrektywą. Petycja nie 
zawiera informacji niezbędnych służbom Komisji do oceny powyższej sytuacji pod kątem 
zgodności z dyrektywą.

Dyrektywa 2002/14/WE w sprawie informowania i przeprowadzania konsultacji z 
pracownikami została transponowana do prawa słowackiego, co oznacza, że obowiązek 
zagwarantowania prawidłowego i skutecznego wykonania przez danego pracodawcę 
przepisów dyrektywy transponowanej przez przepisy krajowe należy do właściwych organów 
krajowych, w tym sądów.

W zakresie, w jakim składający petycję uważają, że decyzja dyrektora szpitala jest sprzeczna 
z prawem krajowym, mają prawo dochodzić swych praw w krajowym systemie 
sprawiedliwości w zgodzie z obowiązującym prawem.


