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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1687/2012, którą złożył Uwe Krüger (Niemcy), w sprawie czasu pracy 
marynarzy na statkach UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że w wielu aspektach organizacji czasu pracy władze 
niemieckie stosują dyrektywę 2003/88/WE wobec marynarzy zatrudnionych w sektorze 
publicznym. Powyższa dyrektywa nie ma zastosowania do marynarzy zatrudnionych na 
statkach handlowych. Według składającego petycję marynarze zatrudnieni w sektorze 
publicznym są dyskryminowani w porównaniu z marynarzami zatrudnionymi na statkach 
handlowych. Składający petycję zastanawia się, dlaczego w czasie pokoju dyrektywa 
1999/63/WE dotycząca czasu pracy marynarzy nie jest stosowana jako wymóg minimalny 
wobec marynarzy zatrudnionych w sektorze publicznym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Z informacji zawartych w petycji wynika, że niemieckie władze stosują dyrektywę 
2003/88/WE w odniesieniu do marynarzy zatrudnionych w sektorze publicznym, w tym 
marynarzy zatrudnionych w niemieckiej marynarce wojennej. Powyższa dyrektywa nie ma 
zastosowania do marynarzy zatrudnionych na statkach handlowych. Składający petycję za 
mniej korzystne traktowanie uważa fakt, że z tego względu marynarze zatrudnieni w sektorze 
publicznym nie mogą pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo i zastanawia się, dlaczego 
w czasie pokoju dyrektywa 1999/63/WE nie ma zastosowania w odniesieniu do marynarzy 
zatrudnionych w sektorze publicznym.
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Zgodnie z klauzulą 1 załącznika do dyrektywy 1999/63/WE dyrektywa ta ma zastosowanie do 
„marynarzy na pokładzie każdego statku pełnomorskiego, niezależnie od tego, czy jest on 
własnością publiczną, czy prywatną, który jest zarejestrowany na terytorium państwa 
członkowskiego i który bierze udział w działalności handlowej na morzu”. Zasadniczo nie jest 
zatem istotne czy statek stanowi własność instytucji publicznej czy też osoby 
prywatnej/podmiotu prywatnego.

Ponadto aby powyższa dyrektywa miała zastosowanie, statek powinien brać udział „w 
działalności handlowej na morzu”. Często zdarza się, że statki stanowiące własność instytucji 
rządowej prowadzą działalność inną niż handlową. Te statki nie wchodzą w zakres dyrektywy 
1999/63/WE.

W klauzuli 2 lit. c) doprecyzowano podmiotowy zakres stosowania dyrektywy 1999/63/WE. 
Zgodnie z tym przepisem dla celów dyrektywy „marynarz oznacza każdą osobę, która jest 
zatrudniona lub zaciągnięta w jakimkolwiek charakterze na pokładzie statku pełnomorskiego, 
do której stosuje się niniejszą umowę (załącznik do dyrektywy)”. Zatem w myśl klauzuli 2 
lit. c) dyrektywy 1999/63/WE konieczna jest umowa o pracę/stosunek pracy  lub 
zaangażowanie.

Dyrektywa 2009/13/WE1, wdrażająca Konwencję o pracy na morzu, z chwilą wejścia w życie
dnia 20 sierpnia 2013 r., poszerzy zakres stosowania klauzuli 2 lit. c), tak aby obejmowała 
„każdą osobę zatrudnioną, zaangażowaną do pracy lub pracującą w jakimkolwiek charakterze 
na statku”.

Zatem zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2009/13/WE możliwe jest, aby marynarze 
zatrudnieni w sektorze publicznym byli objęci dyrektywą 1999/63/WE, pod warunkiem że 
pracowaliby oni na statkach biorących udział w działalności handlowej. Oznaczałoby to, że 
zastosowanie ma klauzula 5 załącznika do dyrektywy 1999/63/WE:

Klauzula 5

1. Limity godzin pracy lub odpoczynku wynoszą albo:

a) maksymalną ilość godzin pracy, która nie przekracza:

(i) 14 godzin w każdym okresie 24-godzinnym; oraz

(ii) 72 godziny w każdym okresie siedmiodniowym;

albo

b) minimalną ilość godzin odpoczynku, która nie może być mniejsza niż:

(i) 10 godzin w każdym okresie 24-godzinnym; oraz

(ii) 77 godzin w każdym okresie siedmiodniowym.

                                               
1 Zgodnie z art. 7 wspomnianej dyrektywy wchodzi ona w życie z dniem wejścia w życie Konwencji o pracy na 
morzu, tj. 20 sierpnia 2013 r. Państwa członkowskie powinny ją transponować w terminie 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie.
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Jeżeli ta dyrektywa nie miałaby zastosowania do marynarzy zatrudnionych w sektorze 
publicznym, o których mowa w przedmiotowej petycji, rzeczywiście byliby oni objęci 
dyrektywą 2003/88/WE1, która odnosi się do szerszej definicji „pracowników”.

W dyrektywie 2003/88/WE ustanowiono wspólne minimalne wymogi w odniesieniu do 
pracowników we wszystkich państwach członkowskich, w tym ograniczenie czasu pracy 
(przeciętnie nie więcej niż 48 godzin tygodniowo, łącznie z pracą w godzinach 
nadliczbowych).

W dyrektywie 2003/88/WE przewidziano jednak elastyczność organizacji czasu pracy. W 
ramach odstępstwa, w sytuacji, o której mowa w art. 17 ust. 3, państwa członkowskie mogą 
między innymi, w drodze przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, 
przyjąć okresy rozliczeniowe nie dłuższe niż 6 miesięcy. Zgodnie z art. 22 ust. 1 poszczególni 
pracownicy mogą, w porozumieniu ze swoim pracodawcą, podjąć pracę w wymiarze 
przekraczającym 48 godzin, jednak wyłącznie jeżeli dane państwo członkowskie zezwoli na 
skorzystanie z tego odstępstwa i z zastrzeżeniem warunków ochronnych wymienionych w 
tym artykule (tak zwane „wyłączenie”).

Może się zdarzyć, że marynarze pracujący na pokładzie nie podlegają krajowym przepisom 
wdrażającym dyrektywę 1999/63/WE z uwagi na fakt, że statek, na którym pracują, nie może 
być uznawany za pełnomorski lub ze względu na to, że statek nie bierze udziału w 
działalności handlowej na morzu. W takich przypadkach poszczególni marynarze objęci 
byliby krajowymi przepisami wdrażającymi dyrektywę 2003/88/WE.

Wniosek

Z podanych informacji wynika, że marynarze zatrudnieni w sektorze publicznym, o których 
mowa w petycji, są zatrudnieni na statkach sił zbrojnych. Takie statki zazwyczaj nie biorą 
udziału w działalności handlowej na morzu. Z tego względu tacy marynarze rzeczywiście 
byliby objęci dyrektywą 2003/88/WE.

Niemniej jednak, gdyby marynarze zatrudnieni w sektorze publicznym, o których mowa, 
pracowali na statkach biorących udział w działalności handlowej na morzu, byliby objęci 
zakresem stosowania dyrektywy 1999/63/WE. W takim przypadku składający petycję mógłby 
złożyć skargę do organu krajowego.

                                               
1 Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych 
aspektów organizacji czasu pracy, Dz. U. L 299 z 18.11.2003, s. 9 - 19.


