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Dotyczy: Petycji 1231/2007, którą złożył R.G.S. (Hiszpania) w sprawie przepisów 
określających warunki pracy funkcjonariuszy policji w regionie Nawarra oraz ich 
niezgodności z duchem i treścią dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że przepisy określające warunki pracy funkcjonariuszy policji 
w regionie Nawarra są niezgodne z przepisami dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, szczególnie 
w kwestii tygodniowego okresu odpoczynku. Składający petycję podkreśla także, że warunki 
pracy hiszpańskich funkcjonariuszy policji były już przedmiotem sprawy rozpatrywanej przez 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (sprawa C-132/04 – Komisja Wspólnot Europejskich 
przeciwko Królestwu Hiszpanii), w rezultacie której Trybunał orzekł, że nie dokonując pełnej 
transpozycji art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 4 dyrektywy Rady 89/391/EWG w sprawie 
wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu 
pracy w odniesieniu do pracowników mundurowych administracji publicznej Królestwo 
Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy rzeczonej dyrektywy. 
W związku z tym składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie 
działań mających na celu zapewnienie dostosowania przepisów określających warunki pracy 
funkcjonariuszy policji w regionie Nawarra do właściwych przepisów UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Petycja
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Według składającego petycję regulacje prawne stosowane wobec funkcjonariuszy policji 
w regionie Nawarra są niezgodne z przepisami dyrektywy w sprawie czasu pracy1

dotyczącymi minimalnych tygodniowych okresów odpoczynku. 

Składający petycję wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy funkcjonariusz 
policji uprawniony jest do „tygodniowego okresu odpoczynku” o długości co najmniej 
24 nieprzerwanych godzin. Niemniej jednak okres odpoczynku może zostać wyznaczony 
w różnych dniach tygodnia. Na przykład, jeśli w pierwszym tygodniu funkcjonariusz odbywa 
dwudziestoczterogodzinny tygodniowy okres odpoczynku w poniedziałek, następny okres 
odpoczynku może zostać wyznaczony w niedzielę drugiego tygodnia. W ten sposób 
funkcjonariusz może musieć pracować aż dwanaście kolejnych dni pomiędzy tygodniowymi 
okresami odpoczynku. 

(Składający petycję nie zgłasza jednak żadnych problemów dotyczących minimalnych 
okresów odpoczynku dobowego gwarantowanych w art. 3 dyrektywy (jedenaście godzin 
nieprzerwanego odpoczynku w każdym okresie dwudziestoczterogodzinnym). W związku 
z tym założono, że te okresy zapewniane są zgodnie z przepisami odnośnej dyrektywy). 

Składający petycję przypomina, że zgodnie z niedawnymi orzeczeniami Trybunału 
Sprawiedliwości dyrektywa w sprawie czasu pracy dotyczy normalnej działalności sił 
policyjnych. Ponadto twierdzi on, że w aktualnym systemie układania grafika służby błędnie 
interpretowany jest cel dyrektywy w sprawie czasu pracy, i w rezultacie dozwolone jest, by 
funkcjonariusze policji osiągali stan nagromadzonego zmęczenia między tygodniowymi 
okresami odpoczynku, co stoi w sprzeczności z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Właściwe prawo wspólnotowe

Tygodniowy okres odpoczynku ustanowiony w art. 5 dyrektywy w sprawie czasu pracy to 
wymóg minimalny, przewidziany w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Składający petycję ma słuszność, twierdząc, że dyrektywa w sprawie czasu pracy odnosi się 
do normalnej działalności policji i ekip ratowniczych. Według Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości normalne przepisy mogą zostać uchylone jedynie w bardzo wyjątkowych 
sytuacjach, wówczas gdy stosowanie niezbędnych środków ochrony Wspólnoty przed 
poważnymi zagrożeniami mogłoby zostać utrudnione w wyniku stosowania normalnych 
przepisów.2

Art. 5 dyrektywy w sprawie czasu pracy stanowi, co następuje: 

                                               
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.

2 Komisja przeciwko Hiszpanii, sprawa C-132/04, orzeczenie z dnia 12.01.2006 r.; Personalrat der Feuerwehr 
Hamburg, sprawa C-152/04, orzeczenie z dnia 14 lipca 2005 r. 
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„Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, by każdy pracownik 
był uprawniony w okresie siedmiodniowym do minimalnego nieprzerwanego okresu 
odpoczynku w wymiarze 24 godzin oraz również do odpoczynku dobowego w wymiarze 
11 godzin, określonego w art. 3. 

Jeżeli uzasadniają to warunki obiektywne, techniczne lub organizacji pracy, można stosować 
minimalny okres odpoczynku w wymiarze 24 godzin.” 

Art. 16 stanowi, co następuje: 

„Państwa członkowskie mogą ustanowić: 

a) w celu stosowania art. 5 (tygodniowy okres odpoczynku) okres rozliczeniowy 
nieprzekraczający 14 dni; (…)”

W art. 17 ust. 2 i 3 dodaje się, że odstępstwa od art. 5 i 16 mogą zostać przyjęte w drodze 
przepisów ustawowych dotyczących niektórych określonych rodzajów działalności, w tym 
w przypadku działań w zakresie bezpieczeństwa oraz nadzoru, a także w przypadku działań 
obejmujących potrzebę ciągłości usług. Skorzystanie z odstępstwa jest jednak możliwe tylko 
pod warunkiem, że „zainteresowanym pracownikom zapewniono równoważne okresy 
wyrównawczego odpoczynku lub że, w wyjątkowych przypadkach, w których nie jest możliwe 
z powodów obiektywnych przyznanie takich równoważnych okresów wyrównawczego 
odpoczynku zainteresowanym pracownikom przyznano właściwą ochronę”.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozważył długość równoważnego okresu 
wyrównawczego odpoczynku w sprawie Jaeger (C-151/02), w której orzekł, że „takie okresy 
odpoczynku muszą (…) następować bezpośrednio po czasie pracy, który mają równoważyć 
w celu uchronienia pracownika przed doświadczaniem stanu zmęczenia lub nadmiernego 
obciążenia spowodowanego kumulacją kolejnych okresów pracy”.1 (należy jednak zaznaczyć, 
że w tym wypadku Trybunał odnosił się do minimalnych okresów dobowego odpoczynku 
przewidzianych w art. 3 dyrektywy).

b) Zastosowanie przepisów w przedstawionej sytuacji 

Z przykładu podanego przez składającego petycję nie wynika jasno, że regulacje prawne 
stosowane wobec funkcjonariuszy policji w regionie Nawarra są sprzeczne z dyrektywą 
w sprawie czasu pracy. 

Wszystko wskazuje na to, że przepisy zapewniają nieprzerwane okresy dobowego 
i tygodniowego odpoczynku o długości przewidzianej w art. 3 i 5 dyrektywy: najwyraźniej 
dobowe okresy odpoczynku zapewniane są niezwłocznie, a okresy tygodniowe przyznawane 
są dwukrotnie w ciągu czternastu dni. 

Problem dotyczy tego, czy tygodniowe okresy odpoczynku powinny być zapewniane tego 
samego dnia tygodnia, czy też mogą następować później w tym samym tygodniu. Należy 
jednak uwzględnić fakt, że w art. 16 lit. a) dyrektywy jasno określono, że okres rozliczeniowy 

                                               
1 Jaeger, C-151/02, ust. 94.
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na zapewnienie tygodniowego odpoczynku może mieć długość do 14 dni, o ile tak postanowi 
państwo członkowskie. 

W rzeczywistości można uzyskać odstępstwo od tego przepisu zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3, 
ustanawiając okresy rozliczeniowe dłuższe niż 14 dni, o ile zapewni się pracownikom 
wyrównawcze okresy odpoczynku. W tym miejscu można jednak zastosować podejście 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł w sprawie Jaeger dotyczącej 
długości odpoczynku wyrównawczego, że gdy tygodniowy okres odpoczynku jest opóźniony 
i wykracza poza czternaście dni zaproponowanych w art. 16 lit a), równoważny 
wyrównawczy okres tygodniowego odpoczynku powinien nastąpić bezpośrednio po okresie 
pracy, który ma równoważyć, celem zachowania zgodności z ogólnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. 

Wnioski
W świetle przepisów art. 16 lit. a) dyrektywy w sprawie czasu pracy na podstawie przykładu 
podanego przez składającego petycję nie można jednoznacznie stwierdzić, że przepisy 
dotyczące funkcjonariuszy policji w regionie Nawarra są niezgodne z dyrektywą w sprawie 
czasu pracy.


