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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0002/2008, którą złożył Marc Sasiek (Francja) z około 100 podpisami, 
w sprawie przepisów regulujących czas pracy i wynagrodzenie personelu 
karetek we Francji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się sposobowi obliczania czasu pracy i godzinowego 
wynagrodzenia pracowników karetek. Jego zdaniem francuskie ustawodawstwo w tym 
zakresie jest sprzeczne z prawodawstwem europejskim. W tym kontekście nawiązuje do 
dyrektywy 2003/88/WE z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji 
czasu pracy oraz do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2005 
r. w sprawie C-14/04 (sprawa Dellas). Składający petycję twierdzi, że w celu rozwiązania 
problemów związanych z czasem pracy, które mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo, 
morale i wynagrodzenie pracowników karetek, należy uchylić odnośne ustawodawstwo 
francuskie (dekret 2001-679 z dnia 30 lipca 2001 r.).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

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

Składający petycję krytykuje sposób obliczania czasu pracy i/lub wynagrodzenia kierowców 
karetek w sektorze prywatnym we Francji, uznając ten sposób za sprzeczny z dyrektywą 
w sprawie czasu pracy1.

                                               
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.
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Twierdzi on, że od 2001 r. czas pracy kierowców karetek w sektorze prywatnym nie jest 
liczony od godziny, tak jak powinien, lecz każda godzina przeliczana jest proporcjonalnie 
jako ekwiwalent od 75% do 90% godziny (système d'équivalence). Według składającego 
petycję oznacza to, że choć prawo wspólnotowe ustala tygodniowy limit czasu pracy 
w wysokości 48 godzin, przedmiotowi pracownicy muszą pracować 64 godziny (zgodnie 
z équivalence 75%), nim osiągną ten limit. Zdaniem składającego petycję takie podejście jest 
sprzeczne z decyzją Trybunału Sprawiedliwości z 2005 r.1, zgodnie z którą system 
ekwiwalencji wynikający z dekretu (décret) 2001-1384 był sprzeczny z prawem Wspólnoty. 

Składający petycję domaga się wycofania systemu équivalence dla kierowców karetek we 
Francji. 

Dyrektywa w sprawie czasu pracy ustanawia ograniczenia czasu pracy (średnio nie więcej niż 
48 godzin tygodniowo, włączając nadgodziny). Trybunał Sprawiedliwości orzekł w takich 
sprawach jak sprawa SIMAP2 i Dellas3, że dyżury telefoniczne pełnione w miejscu pracy 
powinny być uznawane do tego celu za czas pracy, oraz że taki czas należy liczyć od godziny 
i nie może on być przeliczany proporcjonalnie do oczekiwanej (lub faktycznej) intensywności 
lub popytu. 

Komisja Europejska uważa, że przed wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczenia 
w sprawie Dellas dyżury telefoniczne pełnione w miejscu pracy i obejmujące znaczne okresy 
braku aktywności bardzo często przeliczano we Francji zgodnie z „système d'équivalence” 
jako proporcję normalnego czasu pracy. Art. L.212-4 francuskiego Kodeksu pracy zezwala na 
to zgodnie z dekretem opartym na sektorowej umowie zbiorowej. Art. L.212-4 był podstawą 
dekretu 2001/1384 w sprawie „système d'équivalence” dla nocnych dyżurów telefonicznych 
pełnionych przez personel szkolny lub pielęgniarski w całodobowych placówkach opieki, 
których dotyczyła sprawa Dellas.

Należy zauważyć, że „système d'équivalence” może dotyczyć zarówno stawek 
wynagrodzenia, jak i sposobu obliczania czasu pracy na cele dyrektywy w sprawie czasu 
pracy. 

Po wydaniu orzeczenia w sprawie Dellas Conseil d’Etat uchylił przepisy dekretu 2001/1384 
w kwietniu 2006 r.

Jednak zgodnie z informacjami przedstawionymi Komisji Europejskiej, organy krajowe 
uważają, że sprawy Dellas nie należy traktować jako podważającej „système d'équivalence” 
jako taki, lecz raczej jako podważenie stosowania „système d'équivalence”, które 
doprowadziło do naruszenia przez całkowity czas pracy wymogów dyrektywy w sprawie 
czasu pracy4. W rezultacie dekret nr 2007-106 z dnia 29 stycznia 2007 r. zmienił kodeks 
w sprawie działań związanych ze społeczeństwem i rodziną, stanowiąc, że „système 
d'équivalence” należy stosować w taki sposób, by zapewnić, iż nie dojdzie do przekroczenia 
ograniczeń czasu pracy przewidzianych w dyrektywie. 

                                               
1 Nawiązanie do sprawy Dellas C-14/04, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2005 r. 
2 SIMAP, sprawa C-303/98.
3 Dellas, sprawa C-14/04, jak wyżej.  
4 Patrz ust. 64 wyroku Trybunału. 
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Władze krajowe informują, że odpowiedzialność za szczegółowe stosowanie tej zasady 
spoczywa przede wszystkim na właściwych sektorowych partnerach społecznych, oraz że 
rząd zwrócił się do wszystkich takich partnerów, aby dokonali przeglądu swoich umów 
zbiorowych w celu zapewnienia ich pełnej zgodności z dyrektywą.

Składający petycję nie dostarcza wystarczających informacji, które umożliwiłyby nam 
właściwe zbadanie zgodności obowiązujących przepisów krajowych dotyczących warunków 
pracy kierowców karetek w sektorze prywatnym: 

a) Z treści petycji nie wynika, czy składający petycję odwołuje się do sposobu obliczania 
płacy, czy do ograniczeń czasu pracy. Wspomina on na przykład, że kierowcy karetek chcą 
otrzymywać godzinną stawkę za godzinę pracy. Dyrektywa w sprawie czasu pracy to 
dyrektywa z dziedziny zdrowia i bezpieczeństwa, która nie obejmuje stawek wynagrodzenia 
za normalną pracę, dyżury telefoniczne i nadgodziny1.

b) Składający petycję nie wskazuje, do których środków krajowych się odwołuje. Ze 
streszczenia dołączonego do petycji wynika, że właściwym środkiem może być dekret 
(décret) 2001/679. W art. 2–4 środek ten stanowi, że faktyczna długość czasu pracy („durée 
du travail effectif”) kierowców karetek obliczana będzie proporcjonalnie, począwszy od 
2001 r., w celu uwzględnienia okresów braku działania. Nie jest jednak jasne, czy dotyczy to 
obliczania ograniczeń czasu pracy, czy stawek za nadgodziny. 

c) Z dekretu 2001/679 nie wynika również, jaki rodzaj obowiązków liczony jest 
proporcjonalnie. Na przykład, czy dyżur telefoniczny jest wówczas, gdy pracownik ma 
obowiązek przebywać w miejscu pracy, czy też dyżur taki obejmuje również czas czuwania, 
gdy pracownik musi pozostawać w kontakcie, lecz nie wymaga się od niego ciągłego 
przebywania w miejscu pracy? Według Trybunału Sprawiedliwości2 pierwszą sytuację należy 
uznać w całości za czas pracy, lecz w drugiej za czas pracy uznaje się jedynie czas związany 
z faktycznym świadczeniem usług. 

Dekret odwołuje się do ramowej umowy zbiorowej („accord-cadre”) z dnia 4 maja 2000 r., 
która może być pomocna w wyjaśnieniu tych spraw. Żadna kopia tej umowy nie jest jednak 
dostępna. 

Składający petycję nie dostarcza wystarczających informacji, które umożliwiłyby Komisji 
Europejskiej właściwe zbadanie stosowania dyrektywy w sprawie czasu pracy. Pomocne 
mogłyby okazać się dalsze informacje na temat spraw wymienionych powyżej.

                                               
1 Vorel, sprawa C-437/05, postanowienie z dnia 11 stycznia 2007 r. 
2 SIMAP, Dellas, patrz wyżej. 


