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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1841/2009, którą złożył A.K. (Niemcy) w sprawie godzin pracy 
niemieckich urzędników

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że transpozycja na grunt prawa niemieckiego dyrektywy 
2003/88/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy stawia w niekorzystnym 
położeniu urzędników, którzy muszą przemierzać duże odległości, aby dotrzeć do pracy. 
Składający petycję jest oficerem policji, a w 1998 r. został w ramach restrukturyzacji 
przeniesiony na posterunek położony około 200 km od jego domu. Na mocy 
dotychczasowego harmonogramu pracy jego zmiany można było ustalać tak, aby miał 
wystarczająco dużo czasu na podróżowanie. Nie jest to już wykonalne na skutek nowych 
ustaleń, co wywołuje u niego duże napięcie fizyczne i psychiczne. Dawny system był szeroko 
zakrojony i funkcjonował z uwzględnieniem interesów policji, lecz także potrzeb socjalnych 
oficerów policji. Przeprowadzka nie jest dla składającego petycję rozwiązaniem, ze względów 
finansowych i socjalnych, jakie wiążą się z taką reorganizacją, a także z powodu jego wieku. 
Twierdzi on, że wyjątki od dyrektywy są możliwe, jednak ich nie wprowadzono. Składający 
petycję zwraca się o udzielenie wyjaśnień.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Składający petycję jest funkcjonariuszem policji federalnej, który wyraża niezadowolenie 
w związku ze zmianą niemieckiego prawa krajowego dotyczącego czasu pracy urzędników 
federalnych z 2006 roku (Verordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten des 
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Bundes – AZV) wprowadzoną w wyniku transpozycji dyrektywy dotyczącej czasu pracy
(dyrektywa 2003/88/WE). Składający petycję utrzymuje, że zawarte w AZV nowe ustalenia
w odniesieniu do okresów odpoczynku mają szkodliwy wpływ na funkcjonariuszy policji, 
którzy pracują w systemie zmianowym i dojeżdżają z daleka.

Składający petycję informuje, że przed wprowadzeniem tej zmiany on i jego koledzy 
pracowali przez szereg kolejnych zmian (późna, wczesna, nocna), między którymi 
następowały dobowe przerwy na odpoczynek w wymiarze 8 godzin, a następnie długa 
przerwa na odpoczynek w wymiarze co najmniej 48 godzin, którą można było wykorzystać 
na podróż do domu. Składający petycję stwierdza, że taki system zmianowy na ogół był 
dogodny dla odnośnych pracowników, spełniał wymogi służby w siłach policyjnych i był 
korzystny z punktu widzenia potrzeb społecznych osób zatrudnionych oraz życia rodzinnego. 
Obecnie w AZV wymaga się minimalnego dobowego okresu odpoczynku w wymiarze 
11 godzin w okresie 24-godzinnym, co według składającego petycję uniemożliwia dojazdy
i powoduje duże napięcie fizyczne i psychiczne. 

Składający petycję twierdzi, że choć możliwe są wyjątki w stosunku do przepisów dyrektywy, 
nie stosuje się ich. Komisja petycji niemieckiego Bundestagu, która przekazała przedmiotową 
petycję do Parlamentu Europejskiego, utrzymuje, że w AZV, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. c)
dyrektywy, przewiduje się możliwość zastosowania odstępstw od 11-godzinnego okresu 
odpoczynku w przypadku działań obejmujących potrzebę ciągłości usług lub produkcji. 
Komisja przyznaje jednak, że nie leży to w szczególnym interesie osób dojeżdżających
z daleka, które pracują w systemie zmianowym.

Komisja petycji niemieckiego Bundestagu twierdzi, że w dyrektywie nie przewiduje się 
wyjątków, które byłyby właściwe w przypadku odnośnych funkcjonariuszy policji, i dlatego 
nie można podjąć żadnych działań na szczeblu krajowym. Zamiast tego według komisji 
należy ustanowić środek zaradczy na szczeblu europejskim, aby rozwiązać problem.

Komisja miała już okazję do przekazania swoich uwag dotyczących podobnych kwestii, które 
zostały poruszone w petycji 667/2006.

– Wymogi

W interesie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w dyrektywie dotyczącej czasu pracy
ustanawia się minimalne dobowe i tygodniowe okresy odpoczynku. Na mocy art. 3 państwa 
członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zagwarantowania, że każdy pracownik jest 
uprawniony do minimalnego dobowego odpoczynku w wymiarze 11 nieprzerwanych godzin,
w okresie 24-godzinnym. Na mocy art. 5 państwa członkowskie dopilnowują też, by każdy 
pracownik był uprawniony do minimalnego nieprzerwanego tygodniowego okresu 
odpoczynku w wymiarze 24 godzin, a także do odpoczynku dobowego w wymiarze 
11 godzin. (Art. 5 przewiduje też, że jeżeli uzasadniają to warunki obiektywne, techniczne lub 
warunki organizacji pracy, można stosować minimalny tygodniowy okres odpoczynku
w wymiarze zaledwie 24 godzin (bez dodatkowych 11 godzin wspomnianych wyżej)). 

W dyrektywie stosuje się też szczególne zasady w odniesieniu do pracowników 
wykonujących pracę w porze nocnej (w tym pracowników mogących w porze nocnej 
przepracować pewną część swojego rocznego wymiaru czasu pracy, który zostaje ustalony 
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zgodnie z przepisami krajowymi lub w drodze układu zbiorowego). Na mocy art. 8 państwa 
członkowskie muszą przyjąć niezbędne środki w celu zagwarantowania, że normalny wymiar 
czasu pracy pracowników wykonujących pracę w porze nocnej nie przekracza przeciętnie 
ośmiu godzin w okresie 24-godzinnym.

– Przepisy dotyczące odstępstw

Jednak w dyrektywie przewiduje się też różne formy elastyczności w związku z wymogami 
określonymi powyżej. 

Można na przykład stosować odstępstwa od art. 3, 5 i 8:

– gdy miejsce pracy pracownika oraz jego miejsce zamieszkania są odległe od siebie – art. 17
ust. 3 lit. a);

– w przypadku działań w zakresie bezpieczeństwa oraz nadzoru, wymagających stałej 
obecności w celu ochrony mienia oraz osób – art. 17 ust. 3 lit. b);

– w przypadku działań obejmujących potrzebę ciągłości usług – art. 17 ust. 3 lit. c). 

Można też stosować odstępstwa od art. 3 i 5: 

– w przypadku działań związanych z pracą w systemie zmianowym, za każdym razem kiedy 
pracownik nie może mieć dobowego i/lub tygodniowego okresu odpoczynku między końcem 
jednej i początkiem następnej zmiany – art. 17 ust. 4 lit. a).

– Warunki odstępstw

Na mocy art. 17 ust. 2 wszystkie powyższe możliwości odstępstw podlegają wymogowi 
przyznania wyrównawczego odpoczynku. Oznacza to, że jeśli w związku z jednym z tych 
odstępstw pracownik traci całą minimalną dobową lub tygodniową przerwę na odpoczynek 
lub jej część, należy mu przyznać równoważne okresy wyrównawczego odpoczynku
(zachować w wyjątkowych przypadkach, w których odpoczynek wyrównawczy nie jest 
możliwy z przyczyn obiektywnych).

Trybunał Sprawiedliwości orzekł w sprawie Jaeger (sprawa C-151/02), że na mocy 
dyrektywy równoważny odpoczynek wyrównawczy należy przyznać w okresach 
bezpośrednio następujących po odnośnych okresach pracy. A zatem (na przykład) w sytuacji,
gdy pracownik na mocy jednego z odstępstw ma tylko 8-godzinny dobowy odpoczynek, 
wyrównanie do wymaganego minimalnego 11-godzinnego odpoczynku należy uzyskać
w ciągu następnych 24 godzin.

Należy zauważyć, że w 2004 roku Komisja przedłożyła wniosek legislacyjny1, aby zmienić 
dyrektywę dotyczącą czasu pracy, wprowadzając szereg wyważonych zmian do istniejących 
przepisów. Zgodnie z jednym z zapisów tego wniosku odpoczynek wyrównawczy nie musi 
wystąpić w okresie bezpośrednio następującym, ale może zostać zapewniony „w rozsądnym 

                                               
1 Oryginalny wniosek COM(2004) 607; wniosek zmieniony po wydaniu opinii przez Parlament Europejski, 
COM(2005) 246.
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terminie” zgodnie z ustawodawstwem krajowym, układem zbiorowym lub umową między 
partnerami społecznymi. Jednak w kwietniu 2009 roku Rada i Parlament stwierdziły, że nie 
mogą osiągnąć porozumienia w sprawie tego wniosku, choć nastąpiły dwa czytania i proces
pojednawczy. W rezultacie wniosek upadł, a tym samym nadal obowiązuje interpretacja 
dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Jaeger.

– Gestia państw członkowskich

Oczywiście to, że w dyrektywie przewiduje się możliwość odstępstwa, nie oznacza, że 
państwa członkowskie są zobowiązanego do skorzystania z któregokolwiek odstępstwa lub ze 
wszystkich odstępstw. Jest to sprawa, która leży w gestii władz krajowych. 

Wnioski

Z dostępnych informacji nie wynika, by kwestionowany środek krajowy był sprzeczny
z prawem wspólnotowym. 

Na mocy dyrektywy dotyczącej czasu pracy z pewnością możliwe jest zapewnienie 
elastyczności zarówno terminu minimalnych dobowych przerw na odpoczynek, jak i długości 
dobowych przerw na odpoczynek pracowników wykonujących pracę w porze nocnej, na 
przykład jeżeli pracownicy mieszkają daleko od miejsca pracy. 

Jednak to, że w dyrektywie przewiduje się możliwość odstępstwa, nie oznacza, że państwo 
członkowskie jest zobowiązane do skorzystania z któregokolwiek odstępstwa lub ze 
wszystkich odstępstw. Przy założeniu, że minimalne wymogi prawne dyrektywy są należycie 
przestrzegane, to w gestii władz krajowych leży decyzja, jak dokładnie dyrektywa ta powinna 
zostać przetransponowana w praktyce. Komisja często podkreślała znaczenie, jakie 
przywiązuje do godzenia życia zawodowego z rodzinnym, jednak dyrektywa dotycząca czasu 
pracy nie zawiera żadnych wymogów prawnych w tym zakresie. 

Przedmiotowa petycja dotyczy spraw, które leżą w gestii władz krajowych.


