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Dotyczy: Petycji 0074/2010, którą złożył Jean Pirotte (Belgia) w imieniu FISP-IFOD 
(Fédération inter catégorielle des services publics), w sprawie domniemanych 
naruszeń dyrektywy 2003/88/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji 
czasu pracy ze strony Belgii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zażądanie od Komisji podjęcia 
pilnych środków przeciwko Belgii za nieegzekwowanie dyrektywy 2003/88/WE dotyczącej 
niektórych aspektów organizacji czasu pracy w przypadku strażaków. Według składającego 
petycję strażacy pełnią dyżur przez 168 godzin tygodniowo. W czasie pełnienia dyżuru 
pozostają oni do dyspozycji pracodawcy, a czas ten nie jest opłacany, chyba że zostaną oni 
wezwani do interwencji. Składający petycję podkreśla, że kilka osób skierowało do 
belgijskich sądów indywidualne skargi, ale potępia on samo nieegzekwowanie przedmiotowej 
dyrektywy przez władze.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 kwietnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Składający petycję twierdzi, że wbrew dyrektywie dotyczącej niektórych aspektów 
organizacji czasu pracy (2003/88/WE, wcześniej 93/104/WE) strażacy z ochotniczej straży 
pożarnej w Belgii mogą każdego miesiąca przez jeden tydzień pełnić dyżur trwający 168 
godzin. 

Podczas posiedzenia Komisji Petycji w dniu 1 grudnia 2010 r. Komisja Europejska wyjaśniła, 
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że okoliczności faktyczne w przedmiotowej sprawie nie są jasne oraz że trudno jest 
stwierdzić, w jakim zakresie ma tu zastosowanie prawo UE. Składający petycję dostarczył 
następnie dodatkowe informacje oraz przedłożył Komisji Petycji orzeczenie sądu cywilnego 
pierwszej instancji w Dinant (Belgia) z dnia 13 stycznia 2011 r. wydane w postępowaniu 
toczącym się pomiędzy grupą strażaków z ochotniczej straży pożarnej a miastem Couvin. Sąd 
orzekł, że strażaków z ochotniczej straży pożarnej należy traktować jako osoby zatrudnione 
przez władze miejskie Couvin, a czas dyżuru, który spędzają w domach, należy traktować 
jako normalny czas pracy, za który należy im się wynagrodzenie.

Sąd krajowy powołał się na dyrektywę 93/104/WE (obecnie dyrektywa 2003/88/WE) 
zarówno orzekając o tym, czy strażacy z ochotniczej straży pożarnej są zatrudnieni w świetle 
prawa krajowego, jak również o tym, czy czas dyżuru należy traktować jako normalny czas 
pracy.

Z orzeczenia wynika, że strażacy z ochotniczej straży pożarnej przebywali podczas dyżuru w 
domach. Nie przedstawiono danych dotyczących zakresu ich dyżuru, sąd orzekł jednak, że 
strażacy pozostawali wówczas do dyspozycji pracodawcy, co jest informacją wystarczającą 
do uznania, że według przyjętej w Belgii definicji czasu pracy określonej w art. 8 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2000 r. cały czas dyżuru można zaklasyfikować jako czas pracy. 
Ponadto, mimo iż w prawie krajowym z definicji pracownika wyłączono strażaków z 
ochotniczej straży pożarnej, sąd orzekł, że w świetle nadrzędnego prawa UE należy uznać ich 
za pracowników.

Uwagi Komisji

Uwagi wstępne

Po pierwsze należy wskazać, że orzeczenie sądu krajowego z dnia 13 stycznia 2011 r. dotyczy 
przede wszystkim wykładni i stosowania prawa belgijskiego. Jest to sprawa znajdująca się w 
zakresie kompetencji władz krajowych, w które Komisja nie może ingerować. Należy 
ponadto zaznaczyć, że strona pozwana najwyraźniej miała zamiar złożyć odwołanie od 
wspomnianego orzeczenia. 

Komisja wstrzyma się na tym etapie od uwag w sprawie orzeczenia sądu krajowego ze 
względu na możliwość złożenia odwołania przez stronę pozwaną. Komisja pragnie jednak 
ponownie przypomnieć zasady, które zostały określone w dyrektywie 2003/88/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów 
organizacji czasu pracy1, zgodnie z interpretacją Trybunału Sprawiedliwości.

Stosowanie przedmiotowej dyrektywy w przypadku strażaków z ochotniczej straży pożarnej

Komisja pragnie przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
zwyczajowa działalność sił zbrojnych, służb interwencyjnych czy służb ochrony ludności, w 
tym na przykład walka z pożarami lub udzielanie pomocy medycznej ofiarom wypadków, 
wchodzi w zakres przedmiotowej dyrektywy. Ma ona zastosowanie, nawet jeśli w ramach 
świadczenia odnośnych usług „należy liczyć się z wystąpieniem wydarzeń, które nie są 
przewidywalne z definicji”, ponieważ „jednak praca wykonywana w ramach tych usług w 
                                               
1Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 9.
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normalnych okolicznościach (...) może być zorganizowana z wyprzedzeniem, w tym również 
w odniesieniu do godzin pracy personelu i zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa i 
zdrowia”. 1

Według Trybunału tylko w wyjątkowych sytuacjach można wykluczyć taką specyficzną 
działalność w służbie publicznej z zakresu stosowania zwykłych zasad określonych w 
przedmiotowej dyrektywie. Wyjątek ten należy rozumieć jako mogący „mieć miejsce 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 dyrektywie ramowej dotyczącej 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy oraz w dyrektywie dotyczącej czasu 
pracy] musiały być przestrzegane”2.

W klauzulach operacyjnych dyrektywy dotyczącej czasu pracy znajduje się odniesienie do 
„pracownika” (w licznych miejscach do „pracowników”, „każdego pracownika”). Pojęcie to 
nie zostało jednak zdefiniowane w dyrektywie. 

W art. 3 dyrektywy ramowej dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu 
pracy (89/391/EWG), ustalającym zakres materialny dyrektywy, definicja pracownika brzmi 
następująco:

„każda osoba zatrudniona przez pracodawcę, włącznie z osobami prowadzącymi szkolenie i 
praktyki, wyłączając pomoce domowe”,

zaś pracodawca został zdefiniowany jako:

„każda osoba prawna lub osoba fizyczna, znajdująca się w stosunku zatrudnienia z 
pracownikiem i ponosząca odpowiedzialność za przedsiębiorstwo i/lub zakład”.

Jednak w wyroku w sprawie3 Trybunał zakwestionował konieczność stosowania definicji 
„pracownika” zawartej w dyrektywie ramowej dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników w miejscu pracy do dyrektywy dotyczącej czasu pracy, ponieważ w drugiej z 
wymienionych dyrektyw nie ma bezpośredniego odniesienia do pierwszej. 

Trybunał zauważył również, że w dyrektywie dotyczącej czasu pracy nie ma też odniesienia 
do definicji „pracownika” w rozumieniu prawa krajowego i stosowanych praktyk, stwierdził 
zatem, że zastosowanie ma tu samodzielne znaczenie wynikające z prawa UE:

„Z tego ostatniego stwierdzenia wynika, że dla celów stosowania dyrektywy 2003/88 pojęcie 
to [„pracownik”] nie może być różnie interpretowane w zależności od przepisów krajowych, 

                                               
1 Wyrok w sprawie C-52/04 Feuerwehr Hamburg, pkt 52. 
2 Feuerwehr Hamburg, pkt 53–54.
3C-428/09 Isère, pkt 27. 
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lecz ma ono samodzielne znaczenie na gruncie prawa Unii. Musi być ono definiowane w 
oparciu o obiektywne kryteria, które charakteryzują stosunek pracy, z uwzględnieniem praw i 
obowiązków zainteresowanej osoby. Cechą charakterystyczną stosunku p racy  jest 
okoliczność, że dana osoba wykonuje przez pewien okres, na rzecz innej osoby i pod jej 
kierownictwem pracę, w zamian za którą otrzymuje wynagrodzenie (...)1.

W ramach dokonania kwalifikacji w świetle pojęcia pracownika sąd krajowy, do którego 
zadań to należy, powinien oprzeć się na obiektywnych kryteriach i dokonać całościowej 
oceny wszystkich okoliczności rozpatrywanej sprawy, które mają związek z daną 
działalnością i stosunkiem pomiędzy stronami. (...)”2.

W wyroku w sprawie Isère Trybunał orzekł, że pracownicy okazjonalni i sezonowi w 
placówkach organizujących zajęcia wakacyjne i rekreacyjne, zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze nieprzekraczającym 80 dni roboczych 
rocznie, są pracownikami objętymi zakresem stosowania przedmiotowej dyrektywy. Nie ma 
przy tym znaczenia, że w myśl prawa krajowego osoby, które zawarły takie umowy o pracę, 
są wyłączone ze stosowania określonych postanowień kodeksu pracy: „(...) należy 
przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału swoisty charakter prawny stosunku 
pracy w świetle prawa krajowego nie może mieć żadnego wpływu na to, czy uważa się kogoś 
za pracownika w rozumieniu prawa Unii”3.

Pojęcie „czasu pracy” 

W art. 2 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy „czas pracy” definiuje się jako „każdy okres, 
podczas którego pracownik pracuje, jest do dyspozycji pracodawcy oraz wykonuje swoje 
działania lub spełnia obowiązki, zgodnie z przepisami krajowymi lub praktyką krajową”.

Trybunał stwierdził, że cechy charakterystyczne „czasu pracy” wymagają spełnienia dwóch 
warunków: pracownik musi być obecny fizycznie w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę 
oraz musi być do dyspozycji pracodawcy, aby móc niezwłocznie świadczyć odpowiednie 
usługi, gdy zaistnieje taka potrzeba4. 

Najwyraźniej w myśl belgijskiej ustawy z dnia 14 grudnia 2000 r. dotyczącej niektórych 
aspektów organizacji czasu pracy w sektorze publicznym, w interpretacji zastosowanej przez 
sąd krajowy pierwszej instancji w orzeczeniu przedstawionym przez składającego petycję, 
pojęcie czasu pracy uzależnione jest tylko od drugiego kryterium, czyli dostępności 
pracownika dla pracodawcy.Belgijskie prawo wydaje się zatem w tej sprawie mniej 
rygorystyczne niż sama dyrektywa. Takie podejście jest zgodne z przedmiotową dyrektywą, 
która określa tylko wymogi minimalne. 

Ponadto w sprawie SIMAP5na wniosek sądu hiszpańskiego Trybunał Sprawiedliwości orzekł, 

                                               
1W rzeczonej sprawie Trybunał odniósł się w drodze analogii do wyroku z dnia 3 lipca 1986 r. w sprawie 66/85 
Lawrie-Blum, Zb.Orz. s. 2121, pkt 16 i 17 (na temat art. 39 WE) oraz do wyroku z dnia 23 marca 2004 r. w 
sprawie C-138/02 Collins, Zb.Orz. s. I-2703, pkt 26. 
2Isčre, pkt 28 – 29.
3Trybunał odniósł się do wyroku z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C-116/06 Kiiski, Zb.Orz. s. I-7643, pkt 26 
oraz do przytoczonego tam orzecznictwa.
4Zob. wyrok z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie Dellas i inni, pkt 48 oraz przytoczone tam orzecznictwo.
5Sprawa C-303/98.
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że „czas dyżuru”, w którym lekarze musieli pozostawać w miejscu pracy, należy w całości 
uznać za czas pracy w rozumieniu dyrektywy dotyczącej czasu pracy. Z drugiej strony 
Trybunał orzekł, że czas dyżuru, w którym lekarze muszą pozostawać w kontakcie, lecz nie są 
zobowiązani do przebywania w miejscu pracy, nie musi być uznawany za czas pracy, z 
wyjątkiem okresów faktycznego świadczenia usług medycznych po wezwaniu. W sprawie 
Jaeger1 Trybunał potwierdził, że czas dyżuru, w którym pracownicy muszą pozostawać w 
miejscu pracy, ale mogą odpoczywać, jeżeli nie są wzywani, należy w pełni uznać za czas 
pracy i nie można go liczyć jako okresu odpoczynku. 

Należy zauważyć, że orzeczenia Trybunału odnoszą się nie tylko do czasu dyżuru, w którym 
pracownicy muszą być obecni w miejscu pracy, ale również, w szerszym kontekście, do czasu 
dyżuru wymagającego obecności pracownika w każdym innym miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcę2.

Należy zwrócić uwagę na następujące uwagi Trybunału w pkt 65 wyroku w sprawie Jaeger: 
Należy dodać, że – jak już orzekł Trybunał w pkt 50 ww. wyroku w sprawie Simap – w 
porównaniu z lekarzem dyżurującym w trybie gotowości do pracy na wezwanie, który to tryb 
oznacza jedynie stałą dostępność lekarza bez wymogu jednak fizycznej obecności w zakładzie 
opieki zdrowotnej, lekarz, który ma obowiązek pozostawać do dyspozycji swojego 
pracodawcy w miejscu przez niego określonym przez cały czas trwania dyżurów podlega 
znacznie większym ograniczeniom, ponieważ musi przebywać z dala od swojego kręgu 
rodzinnego i towarzyskiego, może też mniej swobodnie rozporządzać swoim czasem w 
okresach, gdy świadczenie przez niego pracy nie jest potrzebne. 

Na mocy poprzednich orzeczeń Trybunału w takiej sytuacji znaczenia nabiera miejsce, w 
którym pracownicy mają przebywać w okresach gotowości do podjęcia pracy. Okresy 
gotowości, w trakcie których pracownik musi w razie potrzeby pozostawać w kontakcie z 
miejscem pracy, ale może przebywać w domu lub w innym wybranym przez siebie miejscu 
(nawet jeżeli miejsce to musi znajdować się wystarczająco blisko miejsca pracy, tak aby mógł 
szybko stawić się tam w razie konieczności), nie muszą być w całości uznawane za czas 
pracy. W takiej sytuacji za czas pracy należy uznać wyłącznie czas „faktycznego świadczenia 
usług”. Wydaje się, że w takiej sytuacji zastosowanie powinien mieć pkt 50 wyroku w 
sprawie SIMAP, ponieważ pracownik może „rozporządzać swoim czasem w sposób mniej 
ograniczony i zajmować się własnymi sprawami” do czasu wezwania do podjęcia interwencji. 
W petycji mowa jest o trwającym 168 godzin czasie dyżuru w domu bądź w innym miejscu 
wybranym przez pracownika. Służby Komisji nie otrzymały dotychczas żadnych informacji 
dotyczących ilości czasu spędzanego w miejscu pracy ani czasu faktycznego wykonywania 
usług (okresu, który według postanowień przedmiotowej dyrektywy liczony jest jako czas 
pracy).

Wnioski

Działalność strażaków zatrudnionych przez władze publiczne wchodzi w zakres 
przedmiotowej dyrektywy. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
Isère, decyzja, czy strażacy z ochotniczej straży pożarnej, jak w przedmiotowej sprawie, są 
zatrudnieni przez władze publiczne, należy do sądów krajowych. Podejmując decyzję, sąd 
                                               
1 Jaeger, sprawa C-151/02, wyrok z dnia 9 września 2003 r., pkt 60 i 61. 
2 Zob. np. sprawa Jaeger, pkt 63, 65, 69.
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krajowy musi zastosować samodzielne znaczenie pojęcia „pracownik” zgodne z prawem UE, 
jak orzeczono w sprawie Isère, w świetle wszystkich okoliczności sprawy.

W myśl dyrektywy 2003/88/WE cały czas dyżuru, podczas którego pracownik musi być 
obecny w miejscu pracy należy traktować jako czas pracy. Jednak czas dyżuru spędzany w 
domu bądź w miejscu wybranym przez pracownika (nawet jeśli jest on zobowiązany do 
szybkiego dotarcia do miejsca pracy) nie jest uznawany za czas pracy. Z orzeczenia sądu 
krajowego wynika, że przedmiotowa petycja dotyczy głównie bądź w całości czasu dyżuru 
spędzanego w domu bądź w miejscu wybranym przez pracownika.

Materiały przedstawione przez składającego petycję wskazują, że w myśl belgijskiej ustawy z 
dnia 14 grudnia 2000 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy w sektorze 
publicznym, w interpretacji zastosowanej przez sąd krajowy pierwszej instancji w orzeczeniu 
przedłożonym przez składającego petycję, pojęcie czasu pracy uzależnione jest tylko od 
jednego kryterium, czyli dostępności pracownika dla pracodawcy, i nie wymaga się fizycznej 
obecności pracownika w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Dlatego też w tym 
kontekście orzeczenie sądu krajowego podlega prawu krajowemu, które wychodzi poza 
minimalne wymagania określone w prawie UE, zgodnie z interpretacją Trybunału 
Sprawiedliwości.


