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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
Dotyczy: Petycji 0989/2004, którą złożył Björn Wackerhagen (Niemcy), w imieniu 

„Kieler Wach- und Schliessgesellschaft” – firmy ochroniarskiej z siedzibą
w Kilonii, w sprawie wniosku Komisji dotyczącego zmiany dyrektywy 
2003/88/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że zaproponowane przez Komisję zmiany w dyrektywie 
2003/88/WE przyniosłyby bardzo niekorzystne skutki dla działalności gospodarczej firm
z sektora ochrony mienia i osób. Składający petycję w szczególności poddaje krytyce przepis 
stanowiący, iż przedłużenie czasu pracy do wymiaru przekraczającego 48 godzin tygodniowo 
byłoby możliwe jedynie za pisemną zgodą pracownika, przy czym zgoda ta mogłaby zostać 
wyrażona dopiero po zakończeniu przez pracownika próbnego okresu pracy. Rozwiązanie 
takie znacznie ograniczyłoby możliwości zatrudnienia pracowników, którzy ukończyli okres 
próbny. Ponadto firmy pozbawione zostałyby możliwości prawidłowej oceny kwalifikacji 
pracowników. Składający petycję wyraża również sprzeciw wobec przewidzianego we 
wniosku wymogu dotyczącego prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu, który 
doprowadziłby do wzrostu obciążeń administracyjnych i tym samym obniżenia efektywności 
firm. Składający petycję wzywa Parlament Europejski do wprowadzenia odpowiednich zmian 
we właściwych przepisach art. 22 ust. 1a w ramach trwającej procedury legislacyjnej

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 25 kwietnia 2005 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 marca 2007 r.

Wprowadzenie

Petycja została sporządzona w imieniu firmy świadczącej usługi ochroniarskie z siedzibą
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w Kilonii. Składający petycję odnosi się do dyrektywy 2003/88/WE dotyczącej czasu pracy1

oraz wniosku legislacyjnego Komisji dotyczącego zmiany tej dyrektywy2. Uważa on, że 
niektóre z proponowanych poprawek miałyby niekorzystny wpływ na działalność 
gospodarczą firm z sektora ochrony mienia i osób. 

Składający petycję nawiązuje w szczególności do proponowanych poprawek dotyczących art. 
22 przedmiotowej dyrektywy (tak zwanego „wyłączenia” stanowiącego odstępstwo od 
maksymalnego limitu tygodniowego wymiaru czasu pracy nałożonego na mocy art. 6 
dyrektywy 2003/88/WE).

Analiza

Zgodnie z art. 6 dyrektywy 2003/88/WE tygodniowy wymiar czasu pracy nie powinien 
przekraczać 48 godzin, łącznie z pracą w godzinach nadliczbowych, przy czym obliczenia 
mogą być uśredniane na przestrzeni kilku miesięcy. Art. 22 pozostawia jednak państwom 
członkowskim wybór niestosowania przedmiotowego przepisu, przy poszanowaniu zasad 
ogólnych ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników pod warunkiem, że pracownik 
wyraża zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin, obliczonym jako średnia (tak 
zwane „wyłączenie”). Art. 22 zawiera również szereg warunków ochronnych mających na 
celu zagwarantowanie, że umowy dotyczące wyłączenia będą wynikiem dobrowolnej zgody 
pracownika, a informacje na temat pracowników pracujących w ramach tego typu umów będą 
dostępne dla organów właściwych w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 

Sprzeciw składającego petycję dotyczy zawartych we wniosku Komisji przepisów 
wprowadzających zmiany, które zapobiegają oferowaniu pracownikom zatrudnionym na 
okres próbny pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin w okresie siedmiodniowym
i które nakładają na pracodawcę obowiązek przechowywania uaktualnionej dokumentacji
o wszystkich pracownikach pracujących w ramach tego typu umowy. Uważa on, że zmiany te
w znaczącym stopniu negatywnie wpłyną na działalność firm w sektorze ochroniarskim, 
ograniczając możliwości prawidłowej oceny kwalifikacji pracowników, a także zwiększając 
obciążenia administracyjne w wyniku istnienia obowiązku obliczania godzin 
przepracowanych przez pracowników zatrudnionych na umowy dotyczące wyłączenia.

Służby Komisji skierowały w dniu 18 lipca 2005 r. do składającego petycję pismo z prośbą
o wyjaśnienia. Pismo zawierało pytanie, czy wobec składającego petycję ma zastosowanie art. 
22 dyrektywy dotyczącej czasu pracy, a jeżeli tak, na mocy jakiego przepisu prawa 
krajowego. Art. 22 ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy dane państwo członkowskie 
postanawia skorzystać z tego odstępstwa. Jeżeli wobec składającego petycję nie ma 
zastosowania art. 22, w piśmie zwrócono się o wyjaśnienia, w jaki sposób jego zdaniem 
wniosek wprowadzający zmiany negatywnie wpłynie na sektor ochroniarski. 

Służby Komisji nie otrzymały odpowiedzi na wyżej wspomniane pismo.

Wnioski

                                               
1 Dz.U. L299 z 18.11.2003, s. 9.
2 COM (2004) 607 końcowy. Komisja przyjęła zmieniony wniosek po pierwszym czytaniu w Parlamencie 
Europejskimi i rezolucji Parlamentu z dnia 11 maja 2005 r., COM (2005) 246 końcowy.
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Służby Komisji są zdania, że ustosunkowanie się do kwestii poruszonych przez składającego 
petycję wymagałoby uzyskania wyjaśnień. Ponieważ Komisja nie otrzymała odpowiedzi na 
zadane pytania, nie jest w stanie dalej zajmować się tą sprawą.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Zgodnie z art. 6 dyrektywy 2003/88/WE tygodniowy wymiar czasu pracy nie powinien 
przekraczać 48 godzin, łącznie z pracą w godzinach nadliczbowych, przy czym obliczenia 
mogą być uśredniane na przestrzeni kilku miesięcy. Art. 22 pozostawia jednak państwom 
członkowskim wybór niestosowania przedmiotowego przepisu, przy poszanowaniu zasad 
ogólnych ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, pod warunkiem że pracownik 
wyraża zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin, obliczonym jako średnia (tak 
zwane „wyłączenie”). Art. 22 zawiera również szereg warunków ochronnych mających na 
celu zagwarantowanie, że umowy dotyczące wyłączenia będą wynikiem dobrowolnej zgody 
pracownika, a informacje na temat pracowników pracujących w ramach tego typu umów będą 
dostępne dla organów właściwych w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 

Sprzeciw składającego petycję dotyczy zawartych we wniosku Komisji przepisów 
wprowadzających zmiany, które zapobiegają oferowaniu pracownikom zatrudnionym na 
okres próbny pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin w okresie siedmiodniowym
i które nakładają na pracodawcę obowiązek przechowywania dokumentacji o wszystkich 
pracownikach pracujących w ramach tego typu umowy. Uważa on, że zmiany te
w znaczącym stopniu negatywnie wpłynęłyby na działalność firm w sektorze ochroniarskim, 
ograniczając możliwości prawidłowej oceny kwalifikacji pracowników w czasie okresu 
próbnego, a także zwiększając obciążenia administracyjne w wyniku istnienia obowiązku 
obliczania godzin przepracowanych przez pracowników zatrudnionych na umowy dotyczące 
wyłączenia. 

Służby Komisji skierowały w dniu 18 lipca 2005 r. do składającego petycję pismo z prośbą
o wyjaśnienia. W poprzednim piśmie Komisji zaznaczyliśmy, że nie otrzymaliśmy żadnej 
odpowiedzi na to pismo, co teraz wydaje się być nieprawdą. W rzeczywistości otrzymaliśmy 
pismo z sierpnia 2005 r., jednak zostało ono przypadkowo niewłaściwie zarchiwizowane.  
Komisja ubolewa nad tym, że poprzednie oświadczenie zawierało błąd.
Niniejsza odpowiedź uwzględnia wyjaśnienia złożone Komisji przez autora petycji w sierpniu 
2005 r. oraz jego odpowiedź wysłaną Komisji Petycji w sierpniu 2007 r. 

Uwzględnia ona ponadto ostatnie wydarzenia związane ze zmianami we wniosku 
legislacyjnym, który stanowi przedmiot niniejszej petycji. Wniosek ten nie może teraz zostać 
przyjęty, jako że Parlament i Rada nie były w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie 
wspólnego tekstu podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Pojednawczego w dniu 27 
kwietnia 2009 r. 

Analiza oparta o dalsze szczegóły podane przez autora petycji 

Pisma autora petycji z sierpnia 2005 r. i sierpnia 2007 r.: 
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a) korzystanie z możliwości wyłączenia w sektorze ochrony
Kontekst: autor petycji stwierdza, że w ramach zbiorowych układów pracy1 w sektorze 
ochrony w Niemczech szeroko stosuje się zapis prawa krajowego2 dopuszczający korzystanie
z wyłączenia. Komisja rozumie, że przepis ten ogranicza stosowanie wyłączenia do sektorów,
w których czas pracy regularnie obejmuje znaczny okres „gotowości do pracy”, kiedy to 
pracownik musi być stale skupiony, aby móc w razie potrzeby natychmiast zareagować, lub 
czas dyżuru, kiedy to pracownik musi być dostępny, by móc odpowiedzieć na wezwanie, nie 
musi być jednak stale skupiony i może odpoczywać lub spać do czasu wezwania.
W kontekście sektora ochrony pojęcie „gotowości do pracy” wydaje się bardziej istotne. 

b) propozycja zakazania udzielania zgody na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo w czasie 
okresu próbnego
Autor petycji sprzeciwia się wnioskowi Komisji, zgodnie z którym zgodę pracownika na 
pracę powyżej 48 godzin (wyłączenie zgodne z odstępstwem zawartym w art. 22) udzieloną
w czasie okresu próbnego uznano by za nieważną. Uważa on, że przepis taki spowodowałby 
nadmierne obciążenie w kwestii praktyczej organizacji pracy. 

Według autora petycji potrzeby sektora ochrony wymagają od wszystkich pracowników, 
łącznie z pracownikami zatrudnionymi na okresie próbnym, możliwości pracy w systemie 
zmian 24-godzinnych. Wydaje się jednak, że problemy przewidywane przez składającego 
petycję wynikają w większym stopniu z przepisów prawa krajowego, które ograniczają 
dzienny czas pracy maksymalnie do 10 godzin, niż z dyrektywy w sprawie czasu pracy. 
Dyrektywa przewiduje już swobodę w kwestii zmian dziennych: Art. 17 stanowi, że
w przypadku działalności ochroniarskiej, obejmującej strażników i dozorców, minimalny 
dzienny czas odpoczynku można odłożyć w czasie, pod warunkiem że pracownik otrzyma 
później równoważny okres odpoczynku. 

W odniesieniu do tygodniowego czasu pracy autor petycji uważa, że łączny tygodniowy czas 
pracy osób zatrudnionych w sektorze ochrony wynosi 250 godzin w miesiącu, co odpowiada 
55,5 godzinom tygodniowo. Jako że okres próbny trwa 6 miesięcy, a dyrektywa zezwala już 
na obliczanie przeciętnego czasu pracy na przestrzeni 12 miesięcy, jeżeli jest to przewidziane
w zbiorowym układzie pracy, Komisja nie uważa, że zakaz pracy powyżej 48 godzin 
tygodniowo w czasie okresu próbnego utrudniłby poważnie organizację pracy. 

Ponadto Komisja przypomina, że jej wniosek wynika z troski o zagwarantowanie, aby każda 
zgoda na pracę powyżej 48 godzin była wydana dobrowolnie, tak jak to podkreślono
w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Pfeiffer3. Pracownik na okresie próbnym 
znajduje się w gorszej sytuacji i nie powinien być poddawany presji zgadzania się na 
ograniczanie jego praw zgodnie z dyrektywą. Komisja przypomina również, że Parlament 
konsekwentnie popiera taki wniosek. 

c) propozycja obowiązkowego prowadzenia dokumentacji czasu pracy
Składający petycję sprzeciwia się wnioskowi Komisji, zgodnie z którym jeżeli pracownicy 
                                               
1 Według prawa niemieckiego korzystanie z wyłączenia wymaga zarówno pisemnej zgody 
indywidualnego pracownika, jak i zgody udzielonej w ramach zbiorowego układu pracy. 
2 Art. 7 ust. 2a zmienionej Ustawy o czasie pracy 
3 Pfeiffer (C-397/01 do C-403/01), ust. 81.
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korzystają z prawa wyboru określonego w art. 22, pracodawcy powinni być zobowiązani do 
przechowywania uaktualnionej dokumentacji faktycznie przepracowanych godzin dostępnej 
na żądanie właściwych władz. Nie przekazano innych szczegółów dotyczących sprzeciwu
w tej kwestii.  

Komisja przypomina, że na mocy dyrektywy ogólną zasadą jest górna granica średniego 
tygodniowego czasu pracy wynosząca 48 godzin. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie Pfeiffer (zob. powyżej, ust. 100) stanowi ona „przepis prawa 
społecznego Wspólnoty o szczególnym znaczeniu” dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników. Na mocy art. 22 pracodawca może wymagać od pracownika pracy po 
godzinach, jedynie jeżeli wyraził on na to dobrowolną zgodę. Dyrektywa nie ustanawia 
jednoznacznie limitu godzin, które można przepracować w takiej sytuacji, jednak art. 22 ust. 1 
lit. d) stanowi, że organy krajowe mogą interweniować w celu zakazania lub ograniczenia 
możliwości wydłużenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy z powodów 
związanych z bezpieczeństwem i/lub zdrowiem pracowników. 

W tym kontekście Komisja uważa, że przechowywanie dokumentacji faktycznie 
przepracowanych godzin ma zasadnicze znaczenie dla właściwej ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa pracowników. Z punktu widzenia daleko idącego odstępstwa od istotnego 
prawa socjalnego Komisja nie uważa tego za nadmierne obciążenie pracodawców. Komisja 
przypomina również, że Parlament konsekwentnie popiera taki wniosek. 

Wnioski

Wniosek legislacyjny wprowadzający zmiany z 2004 r. nie został przyjęty, ponieważ Komitet 
Pojednawczy nie osiągnął porozumienia w dniu 27 kwietnia 2009 r. W związku z tym 
konkretne wnioski, do których odnosi się autor petycji, nie wejdą w życie. 


