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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0462/2019, którą złożył Guy Froment (Francja), w sprawie 
statusu francuskich strażaków ochotniczej straży pożarnej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że francuskich strażaków należących do ochotniczej straży 
pożarnej nie uznaje się za część siły roboczej. Jego zdaniem nie korzystają oni z żadnego z 
przepisów dyrektyw 89/391/EWG, 2003/88/WE, 1999/70/WE, 97/81/WE i 94/33/WE.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 11 października 2019 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 2 marca 2020 r.

Dyrektywa w sprawie czasu pracy1 reguluje niektóre aspekty organizacji czasu pracy. 
Ustanawia ona szereg przepisów służących ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. 
Dyrektywa ta – zgodnie z jej art. 1 ust. 3 i w połączeniu z art. 2 dyrektywy dotyczącej 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy2 – ma zastosowanie do wszystkich 
sektorów działalności, zarówno publicznych, jak i prywatnych, z wyjątkiem przypadków, gdzie 
istniałaby sprzeczność interesów (np. w odniesieniu do specyficznej działalności publicznej i 
społecznej, takiej jak siły zbrojne czy policja), lub też w odniesieniu do określonych dziedzin 
działalności w zakresie usług związanych z ochroną cywilną. 

1 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. 9–19.
2 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. 1–8.
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Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej3 działalność 
interwencyjnych służb publicznej straży pożarnej zwykle wchodzi w zakres dyrektywy w 
sprawie czasu pracy. Trybunał stwierdził, że wyłączenie przewidziane w art. 2 dyrektywy w 
sprawie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy zostało ustanowione 
wyłącznie w celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania służb niezbędnych do ochrony 
bezpieczeństwa, zdrowia, jak również porządku publicznego w wypadkach o wyjątkowej sile i 
skali – na przykład katastrofach – które odznaczają się tym, że z uwagi na ich cechy 
charakterystyczne nie można zaplanować czasu pracy załóg interwencyjnych i ratowniczych4.

W dniu 21 lutego 2018 r. w sprawie5 dotyczącej strażaka ochotnika w Belgii Trybunał orzekł, 
że do celów stosowania dyrektywy w sprawie czasu pracy pojęcie „pracownika” ma 
samodzielne znaczenie na gruncie prawa Unii. Trybunał przypomniał, że zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem w tej dziedzinie za „pracownika” należy uważać każdą osobę, która wykonuje 
czynności rzeczywiste i efektywne, przy czym nie obejmuje to czynności wykonywanych na 
tak niewielką skalę, że można uznać je jedynie za marginalne i pomocnicze. Trybunał stwierdził 
ponadto, że cechą charakterystyczną stosunku pracy jest fakt, że dana osoba wykonuje przez 
pewien okres, na rzecz innej osoby i pod jej kierownictwem pracę, w zamian za co otrzymuje 
wynagrodzenie.

W ww. orzeczeniu w sprawie Matzak Trybunał stwierdził, że osoba w sytuacji R. Matzaka musi 
być uznana za „pracownika” w rozumieniu dyrektywy w sprawie czasu pracy, w zakresie, w 
jakim z informacji przedstawionych Trybunałowi wynika, iż jest on funkcjonariuszem lokalnej 
straży pożarnej, w ramach której efektywnie świadczy konkretną pracę pod kierownictwem 
innej osoby, za którą to pracę otrzymuje wynagrodzenie. Trybunał dodał, że ustalenie, czy 
informacje te są prawdziwe, należy do sądu odsyłającego. Prawdziwość powyższych informacji 
została potwierdzona przez Cour du travail de Bruxelles w orzeczeniu z dnia 20 stycznia 2020 r. 

Składający petycję zaznacza, że strażaków należących do ochotniczej straży pożarnej we 
Francji nie uznaje się za „pracowników” na podstawie prawa krajowego, i twierdzi, że w 
związku z tym są oni pozbawieni ochrony, która jest niezbędna dla ich zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy. Twierdzi on, że powinni oni być objęci zakresem dyrektywy 
w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, dyrektywy w sprawie 
czasu pracy, dyrektywy w sprawie pracy na czas określony6, dyrektywy w sprawie pracy w 
niepełnym wymiarze godzin7 oraz dyrektywy w sprawie pracy młodych pracowników8. 
Powołuje się on również na art. 31 („Należyte i sprawiedliwe warunki pracy”), art. 33 („Życie 
rodzinne i zawodowe”) i art. 35 („Ochrona zdrowia”) Karty praw podstawowych Unii 

3 Postanowienie w sprawie C-52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, ECLI:EU:C:2005:467. 
4 Wyrok w sprawach połączonych od C-397/01 do C-403/01, Pfeiffer i in., ECLI:EU:C:2004:584. 
5 Orzeczenie w sprawie C-518/15, Matzak, ECLI:EU:C:2018:82. 
6 Dyrektywa Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie 
pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców 
(UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację 
Związków Zawodowych (ETUC), Dz.U. L 175 z 10.7.1999, s. 43–48. 
7 Dyrektywa Rady 97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego pracy 
w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców 
/UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfederację Związków 
Zawodowych /ETUC/, Dz.U. L 14 z 20.1.1998, s. 9–14. 
8 Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych, Dz.U. L 216 z 
20.8.1994, s. 12–20. 
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Europejskiej.

Ponadto według publicznie dostępnych informacji, w tym informacji opublikowanych przez 
składającego petycję na jego stronie internetowej, „Tribunal administratif de Lyon” zajmuje się 
obecnie sprawą, w której strażacy ochotnicy ubiegają się o uznanie statusu pracownika. Sprawa 
ta może dotyczyć kwestii zgodności prawa francuskiego, zgodnie z którym strażacy z 
ochotniczej straży pożarnej nie są uważani za pracowników, z konstytucją francuską.

Ponadto w dniu 6 lutego 2019 r. składający petycję złożył skargę9 przeciwko Francji do 
Europejskiego Komitetu Praw Społecznych. Twierdzi on, że Francja, poprzez nieuznawanie 
strażaków z ochotniczej straży pożarnej jako pracowników a zatem lekceważenie ich zdrowia 
i bezpieczeństwa w pracy, narusza Europejską kartę społeczną. Skarga została uznana za 
dopuszczalną dnia 6 grudnia 2019 r. i obecnie jest w toku. 

Wniosek

Wyżej wymienione orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 
Matzak, w którym potwierdzono utrwalone orzecznictwo dotyczące pojęcia „pracownika” 
poprzez zastosowanie standardowych kryteriów opracowanych w związku z wyrokiem w 
sprawie Lawrie-Blum10 z 1986 r., nie oznacza, że każdy ochotniczy strażak w UE 
automatycznie kwalifikuje się jako „pracownik” w rozumieniu unijnego prawa pracy. W 
pierwszej kolejności to sądy krajowe ustalają w każdej konkretnej wniesionej do nich sprawie, 
przy uwzględnieniu kryteriów wypracowanych przez orzecznictwo Trybunału dotyczące w 
szczególności istnienia stosunku podporządkowania i wynagrodzenia za pracę.

4. Odpowiedź Komisji (REV I) otrzymana dnia 24 lipca 2020 r.

Uwagi Komisji

W odpowiedzi na pierwsze uwagi Komisji do petycji, które zostały przekazane Komisji Petycji 
w marcu 2020 r., składający petycję przedstawił dodatkowe i zaktualizowane informacje. 
Składający petycję poprosił o przekazanie mu „opinii” lub „oryginalnej odpowiedzi” Komisji 
w celu poznania daty przyjęcia stanowiska Komisji wyrażonego w jej komunikacie dla Komisji 
Petycji z dnia 2 marca 2020 r. Zwrócił się również do Komisji o wszczęcie przeciwko Francji 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z 
nietransponowaniem w interesie strażaków ochotniczej straży pożarnej dyrektyw chroniących 
ich bezpieczeństwo i zdrowie. 

Uwagi Komisji z dnia 2 marca 2020 r. stanowią jej formalne stanowisko w sprawie pierwotnej 
petycji. Komisja nie przyjęła stanowiska ani opinii w sprawie petycji przed tą datą i w związku 
z tym nie jest w stanie przedstawić składającemu petycję takiego stanowiska ani opinii. Data 
przekazania uwag Komisji do Komisji Petycji, mianowicie 2 marca 2020 r., nie ma związku z 
faktem wydania w dniu 27 lutego 2020 r., a więc kilka dni wcześniej, orzeczenia przez sąd 

9https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints/-
/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-176-2019-union-syndicale-solidaires-sdis-v-
france?inheritRedirect=false 
10 Orzeczenie w sprawie 66/85, ECLI:EU:C:1986:284. 

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-176-2019-union-syndicale-solidaires-sdis-v-france?inheritRedirect=false
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-176-2019-union-syndicale-solidaires-sdis-v-france?inheritRedirect=false
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/lf8ufoBY2Thr/content/no-176-2019-union-syndicale-solidaires-sdis-v-france?inheritRedirect=false
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administracyjny w Lyonie (Tribunal administratif de Lyon), do którego to faktu odnosi się 
składający petycję. 

W piśmie uzupełniającym składający petycję w dużym stopniu opiera się na wyroku wydanym 
w dniu 27 lutego 2020 r. przez sąd administracyjny w Lyonie w sprawie nr 1807900, który 
dotyczy w szczególności kwalifikacji strażaków ochotniczej straży pożarnej jako 
„pracowników” do celów dyrektywy w sprawie czasu pracy11. Składający petycję zwraca 
uwagę na rozbieżne orzeczenia na ten temat wydawane przez różne sądy we Francji i w Unii 
Europejskiej, co sprawia, że Unia musi interweniować. Wyrok sądu pierwszej instancji może 
jednak zostać zaskarżony przed francuskimi sądami administracyjnymi i w związku z tym nie 
jest prawomocny.

Wniosek

Orzeczenie12 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Matzak nie oznacza, że 
każdy strażak ochotniczej straży pożarnej w UE automatycznie kwalifikuje się jako 
„pracownik” w rozumieniu unijnego prawa pracy. W pierwszej kolejności to sądy krajowe 
badają osobno każdą konkretną wniesioną do nich sprawę, przy uwzględnieniu kryteriów 
wypracowanych przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące 
w szczególności istnienia stosunku zależności i wynagrodzenia za pracę.

5. Odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 16 kwietnia 2021 r.

Uwagi Komisji

W odpowiedzi na drugi zestaw uwag Komisji dotyczących petycji, który został przekazany 
Komisji Petycji w lipcu 2020 r., składający petycję zwrócił się konkretnie o odpowiedź na dwie 
ważne, jego zdaniem, kwestie, które pozostały bez odpowiedzi. Po pierwsze zapytał, czy 
transpozycja przez państwa członkowskie dyrektyw, w szczególności dyrektywy w sprawie 
czasu pracy13, dyrektywy w sprawie pracy młodych pracowników14, dyrektywy w sprawie 
pracy na czas określony15 i dyrektywy w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin16, 
powinna mieć zastosowanie do strażaków ochotniczej straży pożarnej, w szczególności we 
Francji, oraz czy strażacy ochotniczej straży pożarnej poniżej 18 roku życia mogą wykonywać 
te same zadania co strażacy, którzy muszą mieć ukończone 18 lat. Po drugie, zapytał, czy 

11 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. 9–19.
12 Orzeczenie w sprawie C-518/15, Matzak, ECLI:EU:C:2018:82.
13 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. 9–19.
14 Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych, Dz.U. L 216 z 
20.8.1994, s. 12–20. 
15 Dyrektywa Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie 
pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców 
(UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację 
Związków Zawodowych (ETUC), Dz.U. L 175 z 10.7.1999, s. 43–48. 
16 Dyrektywa Rady 97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego pracy 
w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców 
/UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfederację Związków 
Zawodowych /ETUC/, Dz.U. L 14 z 20.1.1998, s. 9–14. 
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okoliczność, że strażacy ochotniczej straży pożarnej są uznawani za pracowników w państwach 
członkowskich sąsiadujących z Francją, ale nie we Francji, jest zgodny z zasadą swobodnego 
przepływu pracowników wewnątrz Unii.

Jak wyjaśniono w uwagach przedstawionych wcześniej przez Komisję w odniesieniu do 
przedmiotowej petycji, w dniu 21 lutego 2018 r. w sprawie17 dotyczącej strażaka z ochotniczej 
straży pożarnej w Belgii Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że do celów 
stosowania dyrektywy w sprawie czasu pracy pojęcie „pracownika” ma samodzielne znaczenie 
na gruncie prawa UE. Trybunał stwierdził w szczególności, że cechą charakterystyczną 
stosunku pracy jest fakt, że dana osoba wykonuje przez pewien okres, na rzecz innej osoby i 
pod jej kierownictwem pracę, w zamian za co otrzymuje wynagrodzenie.

Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Matzak nie oznacza, że każdy strażak ochotniczej straży 
pożarnej w UE automatycznie kwalifikuje się jako „pracownik” w rozumieniu unijnego prawa 
pracy. Pojęcie „ochotnik” nie odpowiada stałemu statusowi o takim samym znaczeniu w 
każdym państwie członkowskim. Wręcz przeciwnie, różnice w przepisach mających 
zastosowanie do ochotników w różnych systemach w UE mogą prowadzić do tego, że niektórzy 
będą kwalifikowani jako pracownicy, a niektórzy nie. To sądy krajowe w pierwszej instancji 
ustalają ten status w każdej konkretnej rozpatrywanej przez nie sprawie, biorąc pod uwagę – w 
sprawach dotyczących stosowania dorobku socjalnego Unii – kryteria wypracowane przez 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące w szczególności 
istnienia stosunku podporządkowania i wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Jeśli chodzi o zgodność statusu pracownika lub ochotnika z zasadą swobodnego przepływu 
pracowników, należy zauważyć, że pojęcie „pracownika” do celów swobodnego przepływu 
pracowników ma samodzielne znaczenie na gruncie prawa UE. W swojej wykładni art. 45 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Trybunał orzekł, że cechą 
charakterystyczną stosunku pracy jest to, że przez pewien okres jedna osoba wykonuje na rzecz 
innej osoby i pod jej kierownictwem pracę, w zamian za którą otrzymuje wynagrodzenie (zob. 
w kontekście swobodnego przepływu pracowników wyrok Lawrie-Blum, 66/85, 
EU:C:1986:284, pkt 16 i 17, a także w kontekście dyrektywy Rady 92/85/EWG18 wyrok 
Danosa, C-232/09, EU:C:2010:674, pkt 39). W związku z tym pojęcie „pracownika” dla celów 
swobodnego przepływu powinno być stosowane w ten sam sposób we wszystkich państwach 
członkowskich, tak aby wykluczyć odmienne traktowanie osoby traktowanej jako pracownik 
w jednym państwie członkowskim przy przemieszczaniu się do innego państwa 
członkowskiego. Autonomiczne, a zatem jednolite rozumienie pojęcia „pracownika” ma 
wykluczać napotykanie przez osobę pragnącą pracować w państwie członkowskim innym niż 
państwo pochodzenia jakiejkolwiek przeszkody w swobodnym przepływie ze względu na to, 
że zainteresowane państwa członkowskie mają odmienne stanowisko co do tego, czy dana 
osoba jest pracownikiem, czy też nie.

Wniosek

Dodatkowe informacje przedstawione przez składającego petycję nie zmieniają w istotny 

17 Orzeczenie w sprawie C-518/15, Matzak, ECLI:EU:C:2018:82. 
18 Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących 
wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno 
rodziły, i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG), Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 1–7.



PE648.442v04-00 6/6 CM\1230141PL.docx

PL

sposób charakteru sprawy, do której Komisja się już ustosunkowała.   Komisja podtrzymuje 
zatem swoje stanowisko przedstawione w dwóch poprzednich komunikatach. Z przyczyn 
wyjaśnionych powyżej nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, czy krajowe przepisy 
transponujące dyrektywę w sprawie czasu pracy lub inne dyrektywy wymienione przez 
składającego petycję powinny obejmować strażaków ochotniczej straży pożarnej. 

Państwa członkowskie muszą określić zadania, jakie mogą wykonywać członkowie ochotniczej 
straży pożarnej i zawodowi strażacy, a także warunki, na jakich mogą wykonywać swoje 
obowiązki jako członkowie ochotniczej straży pożarnej i zawodowi strażacy. Kwestie te nie są 
regulowane prawem UE.

Krajowe różnice w statusie ochotniczej straży pożarnej nie stanowią też i nie mogą stanowić 
przeszkody dla swobodnego przepływu pracowników w UE.


