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Przedmiot: Petycja 0325/2012, którą złożył Wolfgang Semrad (Austria), w sprawie 
dyrektywy dotyczącej czasu pracy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że dyrektywa dotycząca czasu pracy (dyrektywa 2003/88/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów 
organizacji czasu pracy) stanowi, że godziny przepracowane przez wolontariuszy podlegają 
normalnemu wymiarowi czasu pracy. W jego opinii oznacza to, że wolontariusze powinni 
kończyć pracę po przepracowaniu maksymalnej liczby godzin. Ocenia, że mogłoby to 
pociągać za sobą wypadki i domaga się dostosowania dyrektywy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Dyrektywa dotycząca czasu pracy określa wspólne minimalne normy ochrony bezpieczeństwa 
i higieny pracy pracowników we wszystkich państwach członkowskich, w tym limit czasu 
pracy (maksymalnie średnio 48 godzin/tydzień, z nadgodzinami włącznie), minimalny czas 
odpoczynku w ciągu doby i tygodnia, a także kwestię dorocznego czterotygodniowego 
płatnego urlopu wypoczynkowego. 

Rozważając, czy członkowie ochotniczej straży pożarnej są uznawani za „pracowników” na 
potrzeby dyrektywy dotyczącej czasu pracy, należy zauważyć, że zgodnie z wyrokiem 
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Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Isère1, pojęcie „pracownik” w 
rozumieniu przedmiotowej dyrektywy ma znaczenie szczególne, właściwe dla prawa 
unijnego. Chociaż kluczową cechą stosunku pracy jest to, iż „przez określony czas osoba 
wykonuje usługi na rzecz i pod kierunkiem innej osoby, w zamian za co otrzymuje 
wynagrodzenie”, pojęcie to musi być zdefiniowane zgodnie z obiektywnymi kryteriami, które 
wyróżniają stosunek pracy pod względem praw i obowiązków osób zainteresowanych. 
Trybunał podtrzymał stanowisko, iż to do sądu krajowego należy włączenie takiego pojęcia 
„pracownika” do wszelkich klasyfikacji oraz że sąd krajowy musi oprzeć się w takiej 
klasyfikacji na obiektywnych kryteriach i dokonać całościowej oceny wszystkich 
okoliczności rozpatrywanej sprawy, uwzględniając rodzaj działalności i stosunek między 
zaangażowanymi stronami. To, czy członek ochotniczej straży pożarnej będzie uznawany za 
„pracownika” w kontekście dyrektywy dotyczącej czasu pracy, zależy zatem od modelu 
zatrudnienia funkcjonującego w ramach właściwego prawa krajowego oraz praktyki i 
faktycznych okoliczności.

Niezależnie od powyższego dyrektywa dotycząca czasu pracy przewiduje istotny zakres 
elastyczności dostosowany do potrzeb różnego rodzaju działalności. Przykładowo w służbach 
ratunkowych, z zastrzeżeniem pewnych warunków, minimalne okresy odpoczynku mogą być 
przesuwane w całości lub częściowo, a główne zasady dyrektywy mogą zostać okresowo 
zawieszone w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych. Ponadto w art. 17 ust. 2 oraz w 
art. 17 ust. 3 lit c) pkt (iii) dyrektywy przewidziano, mające zastosowanie w przypadku osób 
zatrudnionych w straży pożarnej i służbach obrony cywilnej, odstępstwa od dobowego i 
tygodniowego czasu odpoczynku, jak również odstępstwa dotyczące określania okresów 
referencyjnych służących do wyliczania średniego tygodniowego czasu pracy. Dyrektywa 
dotycząca czasu pracy nie zobowiązuje strażaków do przerwania pracy po przepracowaniu 
maksymalnej liczby godzin.

Na zakończenie należy nadmienić, że obecnie prowadzana jest szczegółowa ocena skutków 
odnosząca się do ewentualnej zmiany dyrektywy dotyczącej czasu pracy, w ramach której 
między innymi dążono by do lepszego doprecyzowania sytuacji i zasad mających 
zastosowanie w odniesieniu do pewnych pracowników działających w specyficznych 
obszarach, takich jak ochotnicza straż pożarna, w celu zapewnienia całodobowej skuteczności 
służb ratunkowych.

Wniosek

To, czy członek ochotniczej straży pożarnej jest uznawany za „pracownika” w kontekście 
dyrektywy dotyczącej czasu pracy, zależy zatem od modelu zatrudnienia funkcjonującego w 
ramach właściwego prawa krajowego oraz praktyki i faktycznych okoliczności.

Niezależnie od powyższego w dyrektywie dotyczącej czasu pracy przewidziano możliwość 
stosowania odstępstw dla służb straży pożarnej oraz obrony cywilnej, w ramach których 
istnieje możliwość przesuwania czasu odpoczynku. Dyrektywa dotycząca czasu pracy nie 
zobowiązuje zatem strażaków do przerwania pracy po przepracowaniu maksymalnej liczby 
godzin. 

W kontekście prowadzonej obecnie oceny skutków dotyczącej ewentualnej zmiany 

                                               
1 Sprawa C-428/09, Union syndicale Solidaires Isère przeciwko Premier minister i in.; Zb. Orz. I-09961.



CM\1017831PL.doc 3/3 PE528.125v01-00

PL

dyrektywy Komisja przeanalizuje szczegółowo sytuację członków ochotniczej straży pożarnej 
i będzie dążyła do zachowania i należytego wzmocnienia elastyczności, jakiej służby 
działające całą dobę potrzebują do organizowania własnej pracy.


