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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1616/2008, którą złożył Dominique Achispon (Francja) w imieniu 
Krajowego Związku Oficerów Policji (SNOP), z podpisami, w sprawie godzin 
pracy oficerów policji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że od momentu wprowadzenia w dniu 1 kwietnia 2008 r. zmian
w warunkach zatrudnienia oficerów policji krajowej zasady obowiązujące we Francji 
naruszają dyrektywę 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r.
dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Od tego dnia nie ma prawnych 
ograniczeń czasu pracy bez względu na to, czy oblicza się go w wymiarze tygodniowym, 
miesięcznym, czy rocznym. Wpływa to na zdrowie i bezpieczeństwo odnośnych 
pracowników. Sygnatariusze wzywają do zagwarantowania zgodności francuskiego 
prawodawstwa w zakresie czasu pracy oficerów policji z dyrektywą 2003/88/WE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 marca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Składający petycję uważa, że ustawy regulujące we Francji czas pracy niektórych 
funkcjonariuszy Police Nationale (corps de commandement) są niezgodne z dyrektywą
dotyczącą czasu pracy1. 

                                               
1 Dawniej dyrektywa 93/104/WE; obecnie 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. 
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W szczególności składający petycję odnosi się do zmian w krajowym prawie i praktykach, 
które wprowadzono w kwietniu 2008 roku. W petycji stwierdza się, że w efekcie tych zmian 
godziny nadliczbowe, które funkcjonariusze ci muszą przepracować: 

– nie są odnotowywane ani liczone, 
– często nie są rekompensowane wyrównawczymi okresami wypoczynku, 
– nie ma gwarancji zapłaty przy uwzględnieniu stawek za czas nadliczbowy.

Na mocy dyrektywy dotyczącej czasu pracy państwa członkowskie zapewniają, w interesie 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, że: 

– każdy pracownik ma prawo do limitu tygodniowego wymiaru czasu pracy
– tygodniowy wymiar czasu pracy (łącznie z pracą w godzinach nadliczbowych) nie powinien 
przekraczać średnio 48 godzin
– każdy pracownik ma prawo do pewnych minimalnych okresów odpoczynku dobowego
i tygodniowego. 

Dyrektywa ta przewiduje też pewne odstępstwa i wyjątki od tych wymogów, które bardziej 
szczegółowo przeanalizowano poniżej.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

a) Zastosowanie przedmiotowej dyrektywy wobec krajowych sił policyjnych

Przedmiotowa petycja odnosi się do warunków pracy niektórych funkcjonariuszy Police 
Nationale1. Są to uzbrojone siły cywilne wchodzące w skład francuskiej służby publicznej.

W dyrektywie dotyczącej czasu pracy wyraźnie stwierdza się, że ma ona zastosowanie do 
sektora publicznego2. 
Istnieje ograniczony wyjątek dotyczący niektórych działań policyjnych: 

Niniejsza dyrektywa nie będzie miała zastosowania tam, gdzie istniałaby sprzeczność 
interesów – w odniesieniu do specyficznej działalności publicznej i społecznej, takich jak siły 
zbrojne czy policja lub też w odniesieniu do określonych dziedzin działalności w zakresie 
usług związanych z ochroną cywilną. 

W powyższych wypadkach bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników powinny być 
zapewnione w sposób możliwie jak najszerszy, z uwzględnieniem zasad i celów niniejszej 
dyrektywy3.

                                               
1 We Francji Police Nationale to krajowe siły policyjne odpowiedzialne za zwalczanie przestępczości oraz 
przestrzeganie prawa i utrzymanie porządku na obszarach miejskich, natomiast gendarmerie to siły krajowe 
mające równorzędne obowiązki na obszarach wiejskich: obie formacje odpowiadają wobec ministra spraw 
wewnętrznych. 
2 Art. 1 ust. 3 dyrektywy dotyczącej czasu pracy przewiduje, że ma ona zastosowanie do wszystkich sektorów 
działalności, zarówno publicznego, jak i prywatnego, w rozumieniu art. 2 dyrektywy 89/391/EWG… [dyrektywa 
ramowa w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa]. 
3 Wyjątek ten, zawarty w art. 2 ust. 2 ramowej dyrektywy w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa, ma zastosowanie 
również wobec zakresu dyrektywy dotyczącej czasu pracy na mocy przepisów zacytowanych w poprzednim 
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Jednak w szeregu spraw dotyczących sił bezpieczeństwa i interwencyjnych działających
w ramach służby publicznej1, w tym w jednej dotyczącej sił zbrojnych i policji2, Trybunał 
Sprawiedliwości podkreślił, że wyłączenie to należy interpretować zawężająco, a wykładnia
ogranicza jej [dyrektywy] zakres do tego, co jest absolutnie niezbędne do ochrony interesów, 
które zezwala chronić państwom członkowskim3.

Według Trybunału właściwą interpretacją jest, że normalna działalność takich służb, w tym 
służb policyjnych, nadal wchodzi w zakres odnośnych dyrektyw. Dotyczy to nawet sytuacji,
w której odnośna służba musi liczyć się z wystąpieniem wydarzeń, które nie są przewidywalne
z definicji, ponieważ praca wykonywana w ramach tych usług w normalnych 
okolicznościach… może być zorganizowana z wyprzedzeniem, w tym również… w odniesieniu 
do godzin pracy personelu i zapobieganiu zagrożeniom dla bezpieczeństwa i zdrowia4.

A zatem wyjątek należy rozumieć jako mający zastosowanie tylko w przypadkach 
wyjątkowych zdarzeń, kiedy prawidłowy przebieg środków mających zapewnić ochronę 
społeczeństwa w sytuacji poważnego zbiorowego niebezpieczeństwa wymaga, by personel, 
który ma stawić czoło zdarzeniu tego rodzaju, dał absolutne pierwszeństwo celowi, do jakiego 
zmierzają te środki, tak by cel ten mógł być osiągnięty. Dotyczy to zatem katastrof 
naturalnych lub technologicznych, zamachów, większych wypadków czy innych zdarzeń tego 
rodzaju, których ciężar i rozmiar wymaga podjęcia niezbędnych środków dla ochrony życia, 
zdrowia, a także bezpieczeństwa zbiorowości i których prawidłowa realizacja byłaby 
zagrożona, gdyby wszystkie reguły sformułowane w [ramowej dyrektywie w sprawie zdrowia
i bezpieczeństwa oraz w dyrektywie dotyczącej czasu pracy] musiały być przestrzegane5.
Trybunał podkreślił, że nawet w takiej wyjątkowej sytuacji, art. 2 ust. 2 akapit drugi 
dyrektywy 89/391/EWG wymaga od właściwych władz zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników „w sposób możliwie jak najszerszy”6.

Dlatego zwyczajna organizacja czasu pracy krajowych sił policyjnych wchodzi w zakres 
dyrektywy dotyczącej czasu pracy.

b) Ograniczenia czasu pracy: wymogi dyrektywy

Dyrektywa dotycząca czasu pracy została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę na 
mocy art. 137 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który przewiduje dla 
wspólnoty środki zmierzające do polepszenia środowiska pracy poprzez ochronę zdrowia
i bezpieczeństwa pracowników7. 
                                                                                                                                                  
przypisie.
1 Patrz również na przykład Pfeiffer, sprawa C-398/01, wyrok z dnia 5 października 2004 r. (służby 
interwencyjne); Personalrat der Feuerwehr Hamburg, sprawa C-52/04, postanowienie Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2005 r. (publiczna służba pożarnicza). 
2 Komisja przeciwko Hiszpanii, sprawa C-132/04, wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. (dotycząca stosowania 
ramowej dyrektywy w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa wobec Guardia Civil w Hiszpanii).
3 Komisja przeciwko Hiszpanii, pkt 23; Feuerwehr Hamburg, pkt 42. 
4 Komisja przeciwko Hiszpanii, pkt 25; Feuerwehr Hamburg, pkt 52. 
5 Feuerwehr Hamburg, pkt 53–54.
6 Feuerwehr Hamburg, pkt 56. 
7 Wielka Brytania przeciwko Radzie UE, sprawa C-84/94, wyrok z dnia 12 listopada 1996 r., Zb. Orz. [1996] 
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Głównym celem przedmiotowej dyrektywy jest ustalenie minimalnych wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w odniesieniu do organizacji czasu pracy1.

Art. 6 dyrektywy dotyczącej czasu pracy przewiduje, że:
Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że zgodnie z potrzebą 
zapewnienia ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników:
a) wymiar tygodniowego czasu pracy jest ograniczony w drodze przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, lub układów zbiorowych pracy, lub porozumień 
zawartych między partnerami społecznymi; 
b) przeciętny wymiar czasu pracy w okresie siedmiodniowym, łącznie z pracą w godzinach 
nadliczbowych, nie przekracza 48 godzin.

Trybunał Sprawiedliwości kilkakrotnie orzekł, że odnośnie do brzmienia art. 6 ust. 2… cel 
oraz schemat tej dyrektywy, maksymalne ograniczenie do 48 godzin przeciętnego 
tygodniowego czasu pracy, w tym z godzinami nadliczbowymi, stanowi zasadę socjalnego 
prawa wspólnotowego o szczególnej wadze, z której powinien korzystać każdy pracownik, 
gdyż jest to wymaganie minimalne mające na celu zagwarantowanie ochrony bezpieczeństwa
i zdrowia pracowników2. 

Podobnie Karta praw podstawowych Unii Europejskiej przewiduje w art. 31 ust. 2, że „Każdy 
pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy …”3.

Trybunał zaznaczył też, że art. 6 ust. 2 spełnia wszelkie warunki, aby posiadać skutek 
bezpośredni.4 Dlatego przewiduje on w prawodawstwie wspólnotowym prawo dla osób, 
którym trzeba zapewnić minimalny poziom ochrony wobec władz publicznych. 

c) Ograniczenia czasu pracy: stanowisko na mocy prawa krajowego przedstawione przez 
składającego petycję

W skrócie składający petycję przedstawia w następujący sposób stanowisko na mocy prawa 
krajowego dotyczące ograniczeń czasu pracy corps de commandement w ramach Police 
Nationale: 

Décret 2000-815 z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie czasu pracy służby publicznej (w tym
Police Nationale) przewiduje w art. 3 ust. 1, że tygodniowy wymiar czasu pracy, w tym 
wszystkie godziny nadliczbowe, nie może przekraczać 48 godzin w ciągu jednego tygodnia
lub średnio 44 godzin na tydzień w ciągu dwunastu kolejnych tygodni. (Ograniczenia te są 
znacznie poniżej poziomu średnio 48 godzin na tydzień, wraz z godzinami nadliczbowymi, 
wymaganego na mocy przedmiotowej dyrektywy.)

Jednak art. 3 ust. 2 Décret 2000-815 przewiduje odstępstwa od tych ograniczeń w odniesieniu 
do służb publicznych, które muszą w sposób ciągły dysponować składem osobowym, tak aby 
                                                                                                                                                  
I-05755.
1 Po decyzjach Trybunału Sprawiedliwości czas pracy obejmuje w tym kontekście łączny czas dyżurów 
w miejscu pracy. 
2 Pfeiffer, ust. 100; Dellas, ust. 49; Vorel, pkt. 23. 
3 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz.U. 2000 C 364, s. 1. 
4 Pfeiffer, pkt 106.
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zapewnić ochronę osób i dóbr. W przypadku Police Nationale art. 1 Décret 2002-1279 z dnia 
23 października 2002 r. wyraźnie przewiduje takie odstępstwa w odniesieniu do
funkcjonariuszy na służbie, których obowiązki w zakresie publicznego porządku
i bezpieczeństwa, informacji czy policyjnych działań w dziedzinie sądownictwa tego 
wymagają. 

Następnie różne środki prawne przewidują rekompensatę godzin nadliczbowych albo poprzez 
przyznanie wyrównawczego czasu wolnego, albo poprzez wypłatę wynagrodzenia przy 
uwzględnieniu stawek za godziny nadliczbowe. W odniesieniu służb publicznych art. 4
Décret 2000-815 stanowi w sposób ogólny, że: 

 … pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, 
celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a un dépassement des bornes horaires définies par 
le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par 
arrêté…. A default, elles sont indemnisées.'

W konkretnym przypadku Police Nationale art. 2 i 7 Décret 2002-1279 przewiduje, że należy 
zrekompensować godziny nadliczbowe przepracowane przez funkcjonariuszy policji albo
w formie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (compensation indemnitaire), albo poprzez
równe lub równoważne wyrównawcze okresy wypoczynku1. Arrêté z czerwca 2006 roku 
zawiera szczegółowe zasady2 dotyczące rekompensaty. Mówi też, że menedżerowie 
wyższego szczebla z Police Nationale (corps de conception et de direction) zostali 
wykluczeni z takich rekompensat. Jednak corps de commandement nie został wykluczony
i korzysta z tych form kompensacji.

Składający petycję skarżą się, że w kwietniu 2008 roku3 minister spraw wewnętrznych 
zmienił zasady ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2008 w ten sposób, że corps de 
commandement nie jest już uprawniony do stawek za godziny nadliczbowe ani do 
rekompensaty w formie czasu wolnego za większość nadliczbowych godzin pracy.

Tytułem wyjaśnienia w petycji informuje się, że zgodnie z Décret 2000-815 w sprawie czasu 
pracy służby publicznej czas pracy funkcjonariuszy policji był organizowany w oparciu
o jeden z dwóch schematów: schemat artykułu 10, w ramach którego funkcjonariusz
w sposób autonomiczny zarządza swoim czasem, oraz schemat artykułu 4, w ramach którego 
funkcjonariusz pracuje na ustalonych zmianach i musi mierzyć (décompter) czas pracy.
W petycji stwierdza się, że około 96% funkcjonariuszy policji pracowało w oparciu o ten 
drugi schemat.
                                               
1 Wydaje się, że równy wypoczynek wyrównawczy należy rozumieć jako jedną godzinę wypoczynku 
wyrównawczego za każdą godzinę przepracowaną w czasie nadliczbowym, natomiast równoważny wypoczynek 
wyrównawczy jako sytuację, w której godzina nadliczbowa, za którą należy się zapłata przy uwzględnieniu 
stawki za godziny nadliczbowe, na przykład w wysokości 150%, może zostać zrekompensowana poprzez 
odpoczynek wyrównawczy w wymiarze półtorej godziny. 
2 Określone w reglement generale de l'emploi de la Police Nationale (arrêté ministra spraw wewnętrznych 
z dnia 6 czerwca 2006 r., zmienione później arrêté z dnia 30 stycznia 2008 r.). Arrêté z 2006 r. odnosi się też do 
Décret 2000-194, który przewiduje szczegółowe stawki płac za godziny nadliczbowe. 
3 Na mocy arrêté z dnia 15 kwietnia 2008 r., zmieniającego arrêté z dnia 6 czerwca 2006 r.; a także instruction
NOR INTC0800092C z dnia 17 kwietnia 2008 r., która uzupełnia i częściowo zastępuje przepisy zawarte 
w poprzedniej instruction z dnia 18 października 2002 r. INTC0200190C w sprawie organizacji pracy Police 
Nationale.
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Arrêté z dnia 15 kwietnia 2008 r. oraz instruction z dnia 17 kwietnia 2008 r. zawierają 
przepisy, które mają zastąpić te poprzednio obowiązujące i dotyczące rekompensaty za pracę
w nadgodzinach corps de commandement: 

- funkcjonariusze, którzy muszą pracować permanence (na zmianie ciągłej) po normalnych 
godzinach pracy (w nocy, w trakcie świąt, godzin wypoczynku wyrównawczego
i w niedziele) są uprawnieni do rekompensaty czasu. Wymiar czasu zrekompensowanego jest 
równy oficjalnie ustalonemu wymiarowi permanence, jednak liczba godzin przekraczających 
czas trwania zmiany ciągłej nie będzie objęta rekompensatą czasu lub wynagrodzenia;

- funkcjonariusze, którzy zostali wezwani do pracy po normalnych godzinach pracy (rappel 
de service) nie są uprawnieni do żadnej rekompensaty w formie czasu czy wynagrodzenia za 
wiążące się z tym godziny nadliczbowe;

- funkcjonariusze, którzy przepracowali godziny nadliczbowe, pozostając po ustalonym czasie 
pracy lub obecności (dépassement horaire de la journée de travail ou de vacation) nie są 
uprawnieni do żadnej rekompensaty w formie czasu czy wynagrodzenia za te godziny 
nadliczbowe;

- funkcjonariusze, którzy muszą pozostać na dyżurze (astreinte)1 są na ogół uprawnieni do 
zapłaty za czas dyżuru. W zależności od możliwości budżetowych mogą w zamian otrzymać 
rekompensatę w formie czasu. Rekompensatą taką może być (ustalona) liczba godzin
(compensation horaire) lub wypoczynek wyrównawczy (repos compensateur). Jednak 
funkcjonariusze, którzy otrzymują dodatek służbowy (allocation de service) lub ulgę 
mieszkaniową (concession de logement), nie są uprawnieni do zapłaty za dyżur. [Nie 
precyzuje się, czy funkcjonariusze ci są zamiast tego uprawnieni do rekompensaty w formie 
czasu.] 

Ponadto w petycji stwierdza się, że zmiany wprowadzone w 2008 roku znacznie bardziej 
utrudniły funkcjonariuszom policji zrealizowanie wypoczynku wyrównawczego, do którego 
są oni uprawnieni, zmieniając termin, w jakim może to nastąpić. Uprzednio wszystkie 
uprawnienia do wyrównawczego wypoczynku musiały zostać zrealizowane w roku 
kalendarzowym, w którym zostały nabyte: jeżeli nie było to możliwe ze względu na 
konieczność pracy, uprawnienia te pozostawały należne2. Jednak arrêté z dnia 15 kwietnia
2008 r. wyłącza corps de commandement z zakresu tego przepisu. W przypadku tych 
funkcjonariuszy uprawnienia do wyrównawczego wypoczynku muszą zostać zrealizowane
w ciągu siedmiu dni lub (jeżeli konieczność pracy (nécessités de service) to uniemożliwia) 
maksymalnie w ciągu ośmiu tygodni. Odpoczynek wyrównawczy, który nie został 

                                               
1 Astreinte (dyżur) odnosi się do okresu, w którym pracownik musi pozostać dyspozycyjny, jeśli zostanie 
wezwany do pracy, jednak do czasu wezwania może przebywać w wybranym przez siebie miejscu. W sprawie 
SIMAP Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że okresy dyżuru, w trakcie których pracownik musi być dostępny 
w miejscu pracy należy w całości uznać za czas pracy w rozumieniu przedmiotowej dyrektywy; jednak okresy 
dyżuru, w trakcie których pracownik może wybrać miejsce pobytu do czasu wezwania nie muszą być w całości 
uznawane za czas pracy. W tym ostatnim przypadku tylko godziny związane z faktycznym świadczeniem usług 
w odpowiedzi na wezwanie trzeba policzyć jako czas pracy.
2 Décret 2000-815 w sprawie służby publicznej, ma zastosowanie do Police Nationale na mocy arrêté z dnia 
3 maja 2002 r.
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zrealizowany maksymalnie w ciągu ośmiu tygodni, przepada.

Należy jednak zauważyć, że odnośne przepisy arrêté oraz instruction z 2008 roku dotyczą 
również uprawnień w ramach systemów ARTT (elastycznego czasu pracy) i rachunku 
oszczędności czasu (compte épargne-temps), które najwyraźniej nie zostały objęte tymi 
zmianami. Z przedmiotowej petycji nie wynika jasno, w jaki sposób systemy te funkcjonują
w powiązaniu z obowiązkami składających petycję w godzinach nadliczbowych. Pomocne 
byłoby posiadanie większej liczby informacji na ten temat.

Składający petycję przekonuje, że w efekcie corps de commandement jest obecnie 
zobowiązany do pracy w godzinach nadliczbowych zgodnie z potrzebami służby bez żadnego 
ograniczenia całkowitej liczby godzin (w tym godzin nadliczbowych), jaką można 
przepracować, bez wymogu rekompensowania godzin nadliczbowych wypoczynkiem 
wyrównawczym i w warunkach, w których trudno jest zrealizować w praktyce uprawnienia 
do takiego wypoczynku. 

Ponadto w przedmiotowej petycji stwierdza się, że w wyniku zmian w prawie krajowym 
Police Nationale nie odnotowuje już i nie oblicza nadliczbowych godzin pracy corps de 
commandement. W petycji odniesiono się do pism z Dyrekcji Generalnej Police Nationale
z dnia 16 kwietnia 2008 r. oraz z dnia 14 sierpnia 2008 r., które wydają się to potwierdzać. 
Składający petycję przekonuje, że takie podejście uniemożliwia kontrolę faktycznego czasu 
pracy corps de commandement dla celów zdrowotnych i bezpieczeństwa. 

Składający petycję utrzymuje, że w rezultacie tych zmian wprowadzonych do prawa 
krajowego francuska ustawa nie jest już zgodna z wymogami dyrektywy dotyczącymi 
ograniczeń czasu pracy w odniesieniu do corps de commandement w ramach Police 
Nationale.

d) Stosowanie odstępstw zapisanych w dyrektywie dotyczącej czasu pracy

Dyrektywa dotycząca czasu pracy dopuszcza dwa możliwe odstępstwa od ograniczenia 
wymiaru czasu pracy zapisanego w art. 6. Odstępstwo określone w art. 22 (tak zwana opcja 
„opt-out”) nie wydaje się tutaj właściwe, ponieważ, zgodnie z informacjami dostępnymi 
Komisji, Francja nie przewiduje jego stosowania w ramach krajowych sił bezpieczeństwa i sił 
policyjnych. Inny odnośny przepis, art. 17 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy, mówi, że: 

Artykuł 17
Odstępstwa

1. Z należnym poszanowaniem zasad ogólnych ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników państwa 
członkowskie mogą stosować odstępstwa od art. 3–6, 8 oraz 16, jeżeli, uwzględniając szczególną charakterystykę 
danych działań, wymiar czasu pracy nie jest mierzony i/lub nieokreślony z góry lub może być określony przez 
samych pracowników oraz szczególnie w przypadku:

a) pracowników zarządzających lub innych osób posiadających autonomiczną właściwość do podejmowania 
decyzji1;

                                               
1 Inne grupy wymienione w art. 17 ust. 1 (pracownicy przedsiębiorstw rodzinnych i ci pełniący obowiązki 
podczas ceremonii religijnych) nie mają znaczenia w przypadku przedmiotowej petycji. 
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Przepis ten był rozpatrywany w sprawie C-484/04 Komisja przeciwko Wielkiej Brytanii,
w której Trybunał Sprawiedliwości orzekł (pkt 16–21), że przepisy krajowe, na mocy których 
odstępstwo, o którym mowa w art. 17 ust. 1, zastosowano wobec pracowników, których czas 
pracy jest częściowo mierzony, a częściowo niemierzony, lub tylko częściowo określany
przez samych pracowników, wykroczyły poza zakres dopuszczalny przez dyrektywę. 

Należy też odnotować uwagi poczynione w tej samej sprawie przez rzecznika generalnego
Juliane Kokott, która w swojej opinii podkreśliła (pkt 29–31), że odstępstwo to, w świetle 
znaczenia przepisów socjalnych określonych w dyrektywie dotyczącej czasu pracy, należy 
interpretować zawężająco i w sposób, który uwzględnia ogólny cel tej dyrektywy w postaci 
ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 

Zmiany legislacyjne przedstawione w przedmiotowej petycji wchodzą w zakres ogólnej 
reformy Police Nationale, która dotyczy stworzenia regime d' emploi cadre (warunków 
zatrudnienia dyrektorów zarządzających) z corps de commandement. W piśmie Dyrekcji 
Generalnej Police Nationale z dnia 14 sierpnia 2008 r. stwierdza się na przykład, że ponieważ 
członków corps de commandement uważa się obecnie za dyrektorów zarządzających, 
funkcjonariusze ci powinni być w stanie zorganizować swój czas pracy w taki sposób, aby 
unikać regularnego przekraczania dobowego wymiaru czasu pracy. 
Należy jednak zauważyć, że corps de commandement z Police Nationale wydaje się 
obejmować wyłącznie funkcjonariuszy policji niższego i średniego szczebla kierowniczego1. 
Trzeba też wziąć pod uwagę konieczność regularnej pracy w nadgodzinach, co może wynikać
z istotnych zadań powierzanych krajowym służbom policyjnym, a także z zakresu potrzeb 
pracy w godzinach nadliczbowych pojawiających się w praktyce, o czym wspomniano
w przedmiotowej petycji. 

Nie jest w pełni jasne, czy funkcjonariusze tego szczebla posiadaliby w praktyce faktyczną
i rzeczywistą autonomię w odniesieniu do wymiaru, jak również organizacji własnego czasu 
pracy. Należy też zastanowić się, czy funkcjonariusze ci, w zakresie, w którym mogą 
swobodnie ustalać czas pracy, są w stanie określić cały wymiar czasu pracy, czy tylko jego 
część.

Ponadto nawet jeśli corps de commandement posiadałby wystarczającą autonomię, aby wejść
w zakres odstępstwa zapisanego w art. 17 ust. 1, pojawia się pytanie, czy całość zmian 
wprowadzonych do prawa krajowego w 2008 roku nie stanowi regresji w odniesieniu do 
poziomu ochrony stosowanego uprzednio wobec tych pracowników.

e) Zastosowanie dyrektywy wobec płatności za godziny nadliczbowe

Składający petycję skarży się, że po szczegółowo opisanej przez niego zmianie prawa 
krajowego członkowie corps de commandement, od dnia 1 kwietnia 2008 r., nie są już 

                                               
1 Décret nr 2005-716 (Décret portant statut particulier du corps de commandement de la Police Nationale), 
który wymieniono na stronie 5 załącznika VI do przedmiotowej petycji, stanowi w art. 3, że na corps de 
commandement w Police Nationale składają się trzy konkretne stopnie: lieutenant de police, capitaine de police 
oraz commandant de police. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z oficjalną stroną internetową francuskiego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Police Nationale działa też corps de conception et de direction, w skład 
którego wchodzi większa liczba funkcjonariuszy starszych rangą, takich jak commissaires de police oraz 
commissaires divisionnaires, którzy sprawują strategiczne funkcje zarządcze.
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uprawnieni do wynagrodzenia za nadgodziny przy uwzględnieniu stawek za godziny 
nadliczbowe. Można im płacić stawki stałe, które są niższe od zwykłych stawek za normalne 
godziny pracy.

Należy jednak zauważyć, że dyrektywa dotycząca czasu pracy nie zawiera żadnych przepisów
w sprawie wynagrodzenia (stawki płac lub płaca za godziny nadliczbowe) z wyjątkiem 
wymogu, by urlop roczny był płatny zgodnie z normalną stawką wynagrodzenia (co ustalono 
tak, aby pracownik był finansowo w stanie w pełni zrealizować uprawnienia do urlopu 
rocznego).

Jak orzekł Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Dellas: 
Należy od razu zaznaczyć, że jak wynika zarówno z celu, jak i brzmienia przepisów 
[dyrektywy dotyczącej czasu pracy] dyrektywa ta nie znajduje zastosowania do wynagrodzeń 
pracowników. Wykładnia taka wynika zresztą jednoznacznie z art. 137 ust. 6 WE, na 
podstawie którego minimalne wymagania, które Rada Unii Europejskiej może przyjąć
w drodze dyrektyw i które mają na celu… zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników, nie mogą stosować się do wynagrodzeń1.

A zatem nie wydaje się, by praktyki krajowe, w oparciu o które godziny nadliczbowe są 
opłacane inaczej niż zwykłe godziny pracy lub nie są opłacane przy uwzględnieniu stawek za 
nadgodziny wchodziły w zakres dyrektywy dotyczącej czasu pracy. Jest to zagadnienie prawa 
krajowego. 

Wnioski

Poruszone w przedmiotowej petycji kwestie dotyczące stawek wynagrodzenia za godziny 
nadliczbowe nie wydają się wchodzić w zakres dyrektywy dotyczącej czasu pracy. 

Jednak poruszone w petycji kwestie dotyczące całkowitego wymiaru czasu pracy 
funkcjonariuszy policji wydają się budzić wątpliwości co do zgodności prawa krajowego 
regulującego czas pracy corps de commandement z Police Nationale z art. 6 dyrektywy 
dotyczącej czasu pracy. 

Mając na uwadze zmiany w prawie krajowym i praktyki opisane w petycji, nie jest jasne, czy 
tygodniowy wymiar czasu pracy (w tym godziny nadliczbowe) tych pracowników podlega 
skutecznemu ograniczeniu, i czy może przekraczać maksymalny limit średnio 48 godzin na 
tydzień (w tym godziny nadliczbowe).

Nie jest też jasne, czy odnośni pracownicy wchodzą w zakres któregokolwiek z możliwych 
odstępstw, a szczególnie art. 17 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy.

W pierwszej kolejności Komisja chciałaby wysłuchać wyjaśnień władz krajowych na temat 
kwestii przedstawionych powyżej.

Na podstawie przedmiotowej petycji Komisja zarejestrowała skargę, iż francuska ustawa 

                                               
1 Dellas, pkt 38–39: podobnie Vorel, sprawa C-437/05, postanowienie Trybunału z dnia 11 stycznia 2007 r., ust. 
32 i 35. 
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regulująca czas pracy funkcjonariuszy średniego szczebla (corps de commandement) 
krajowych sił policyjnych na obszarach miejskich (Police Nationale) jest niezgodna
z dyrektywą dotyczącą czasu pracy (dyrektywa 2033/88/WE). 

Służby Komisji zwrócą się na piśmie do władz krajowych o wyjaśnienia dotyczące tego, 
dlaczego uważają one, iż rzeczone przepisy prawne we właściwy sposób transponują 
przedmiotową dyrektywę. Komisja będzie informować Komisję Petycji o dalszym biegu 
przedmiotowej petycji. 


