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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 883/2011, którą złożyła Motoristas da Patinter (Portugalia) w 
imieniu „Motoristas da Patinter” (Kierowcy Patinter), w sprawie 
domniemanych nieprawidłowości, jakich wobec kierowców pojazdów 
transportowych dopuszczają się ich pracodawcy

1. Streszczenie petycji

„Motoristas da Patinter” to nazwa grupy kierowców pojazdów transportowych, którzy 
domagają się zachowania anonimowości. Sprzeciwiają się oni swojemu pracodawcy, Patinter 
Portuguesa de Automóveis Transportadora S.A., z siedzibą w Mangualde w Portugalii, 
twierdząc, że zmusza się ich do świadczenia usług transportowych dla wspomnianego 
przedsiębiorstwa zarówno w Portugalii, jak i zagranicą, bez poszanowania koniecznych 
warunków określonych w prawodawstwie unijnym, zwłaszcza w odniesieniu do czasu 
odpoczynku oraz wynagrodzenia, do których, jak sądzą, mają prawo. Utrzymują oni, że 
obawiają się odwetu ze strony pracodawcy, w postaci np. zwolnienia z pracy, i właśnie z tego 
powodu nie skierowali sprawy do sądów krajowych. Składający petycję zwracają do 
instytucji Unii Europejskiej o pomoc.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Uwagi Komisji

Rozporządzenie (WE) 561/20061 ustanawia zasady dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, 
                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
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przerw i okresów odpoczynku dla zawodowych kierowców w celu zharmonizowania 
warunków konkurencji, poprawienia warunków pracy i zapewnienia bezpieczeństwa 
drogowego. Ponadto dyrektywa 2002/15/WE1 określa minimalne wymagania w odniesieniu 
do organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu 
drogowego. 
Art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 zabrania wypłacania kierowcom 
wynagrodzenia uzależnionego od ilości przewożonych towarów lub przebytej odległości, 
jeżeli stosowanie takiego wynagrodzenia zagrażałoby bezpieczeństwu drogowemu lub 
zachęcało do naruszeń niniejszego rozporządzenia. Władze krajowe mają obowiązek 
zapewnić przestrzeganie powyższych  przepisów przez wszystkich kierowców i 
przedsiębiorstwa transportowe, których to dotyczy. 
Składający petycję twierdzą, że ich przedsiębiorstwo przyznaje dodatek do wynagrodzenia w 
wysokości 0,06 EUR za przebyty kilometr. Krajowe organy odpowiedzialne za 
egzekwowanie prawa w Portugali są zobowiązane do przeprowadzania kompleksowych 
kontroli na terenie przedsiębiorstw w celu stwierdzenia, czy dane przedsiębiorstwo stosuje się 
do odpowiednich przepisów unijnych. Jeżeli w trakcie kontroli właściwe organy wykryją 
nieprawidłowości lub dowód na stosowanie wynagrodzenia uzależnionego od przebytej 
odległości i zagrażającego bezpieczeństwu drogowemu, powinny nałożyć karę przewidzianą 
w krajowym systemie karnym, ustanowioną zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 
561/2006. Należy zauważyć, że naruszenie art. 10 przedmiotowego rozporządzenia jest 
uznawane za bardzo poważne naruszenie zgodnie z dyrektywą komisji 2009/5/WE2.
Składający petycję skrytykowali również model organizacji pracy przedsiębiorstwa i warunki 
wynagrodzenia. Ze względu na te uregulowania mają spędzać zagranicą dwa lub więcej 
kolejnych weekendów, a także dni, w które wypadają święta państwowe, za które nie 
otrzymują wynagrodzenia, urlopu wyrównawczego ani zasiłku na wyżywienie. 
Chociaż rozporządzenie (WE) nr 561/2006 przewiduje wymóg odbywania regularnych 
odpoczynków tygodniowych trwających co najmniej 45 godzin co dwa tygodnie, nie 
precyzuje jednak konkretnego miejsca spędzania tego odpoczynku przez kierowcę. Art. 8 
przedmiotowego rozporządzenia stanowi, że jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, może 
wykorzystywać dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza 
bazą w pojeździe, o ile pojazd znajduje się na postoju i posiada odpowiednie miejsce do 
spania. Nieobjęcie regularnych tygodniowych okresów odpoczynku tym przepisem oznacza, 
że takie regularne tygodniowe okresy wypoczynku nie powinny być odbywane w pojeździe.  
Art. 4 dyrektywy 2002/15/WE precyzuje, że czas pracy pracownika pracującego w trasie nie 
może przekraczać 48 godzin średniego tygodniowego czasu pracy w ciągu czterech miesięcy. 
W art. 3 ust. 1 dodano, że „czas pracy” obejmuje okres, w którym pracownik „nie może 
swobodnie dysponować swoim czasem i zobowiązany jest pozostawać na swoim stanowisku 

                                                                                                                                                  
harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1).
1 Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu 
pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 35).
2 Dyrektywa Komisji 2009/5/WE z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 
3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie 
drogowym (Dz.U. L 29 z 31.1.2009, s.45).
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pracy, w gotowości do podjęcia normalnej pracy, wraz z niektórymi zadaniami związanymi 
z dyżurowaniem (…) lub na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów 
społecznych lub na warunkach wynikających z ustawodawstwa państw członkowskich”. 
Jednak zgodnie z art. 3 lit. a) przerwy i okresy wypoczynku i, bez uszczerbku dla 
ustawodawstw państw członkowskich lub porozumień między partnerami społecznymi, 
okresy gotowości są wyłączone z czasu pracy. 

Zgodnie z art. 7 dyrektywy 2002/15/WE państwa członkowskie muszą zapewnić 
przyznawanie kierowcy wyrównania za pracę w porze nocnej zgodnie z krajowymi środkami 
ustawodawczymi lub porozumieniami między obiema stronami branży, pod warunkiem że 
takie wyrównanie nie zagraża bezpieczeństwu drogowemu. Dyrektywa ta nie obejmuje jednak 
minimalnych dziennych lub tygodniowych okresów odpoczynku, które wchodzą w zakres 
rozporządzenia (WE) nr 561/2006. 

Zgodnie z art. 153 TFUE stawki wynagrodzenia nie wchodzą w zakres wspólnotowych 
przepisów prawa pracy i leżą w związku z tym w gestii poszczególnych państw 
członkowskich UE.
Ponadto, w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy, na poziomie 
UE, dyrektywa ramowa 89/391/EWG1, która jest podstawowym aktem prawnym w tej 
dziedzinie, określa ogólne zasady dotyczące ochrony przed zagrożeniami zawodowymi, 
ochrony bezpieczeństwa i zdrowia, eliminacji zagrożeń i czynników sprzyjających 
powstawaniu wypadków, informowania, konsultacji oraz szkolenia pracowników. Wymaga 
się w niej, by pracodawca dokonywał oceny wszystkich zagrożeń dla zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników w celu ustanowienia środków zapobiegawczych i zapewnienia 
odpowiedniej ochrony. A zatem w konkretnych sytuacjach to z oceny zagrożeń będzie 
wynikało, jakie środki należy zastosować. Dyrektywa ta stosuje się do wszystkich sektorów 
działalności.
Podsumowanie

Wszystkie państwa członkowskie UE muszą uzyskać pewność, że ich krajowe 
ustawodawstwo chroni prawa ustanowione w wyższej wymienionych dyrektywach UE w 
zakresie czasu pracy oraz ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Składający 
petycję powinni skontaktować się z krajowymi organami odpowiedzialnymi w tym 
względzie, jeżeli uznają, że ich pracodawca łamie przepisy dotyczące ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników. Organy te mają najlepsze możliwości do zbadania tej sprawy, 
biorąc pod uwagę szczególne okoliczności faktyczne sprawy i krajowe ramy prawne. 

                                               
1 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1.


