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Nowy, konserwatywny rz d Austrii przeforso-
wał w parlamencie zmiany dotycz ce rozkła-
du czasu pracy. Od 1 wrze nia 2018 r. wynosi 
on maksymalnie 12 godzin. Odpowiednio 
dostosowano tak e przepisy dotycz ce ela-
stycznego czasu pracy oraz wprowadzono 
mo liwo  odst pstw w porozumieniach 
zakładowych od gwarantowanej prawem 
długo ci okresów wypoczynku. Przeciwna tej 
propozycji była socjaldemokratyczna opozy-
cja a jej przywódca Christian Cervin pot pił 
to jako „nieuczciw , niedojrzał  i całkowicie 
absurdaln ”. W komentarzach wskazuje si , 
e dotychczasowe zbyt rygorystyczne prze-
pisy cz sto prowadziły do łamania przepisów 
dotycz cych czasu pracy przez pracodawców, 
którzy musieli sprosta  szczytom zamówie  
i sezonowym wahaniom popytu. Jak mo na 
si  domy le  frustrowało to przyzwyczajo-
nych do przestrzegania prawa austriackich 

przedsi biorców wi c przyj li z entuzjazmem 
nowe regulacje. Natomiast spotkały si  one 
z wr cz przeciwn  reakcj  zwi zków zawodo-
wych. Na zorganizowanej 30 czerwca 2018 r. 
prawie stutysi cznej manifestacji Wolfgang 
Katzian, szef Austriackiej Federacji Zwi zków 
Zawodowych ÖGB oznajmił wprost, e b d  
„opiera  si  nowej ustawie wszelkimi dost p-
nymi rodkami”.

Dotychczas maksymalny dzienny wymiar cza-
su pracy w Austrii wynosił 10 godzin i nale ał 
do najni szych w Unii Europejskiej. Obecne 
zwi kszenie normy ustawowej nie musi jed-
nak oznacza  automatycznego wydłu enia 
czasu pracy konkretnego pracownika, gdy  
mo e on odmówi  bez podania przyczyn pra-
cy powy ej normy 10 godzin dziennie i 50 go-
dzin tygodniowo. Z tego powodu nie mo e 
go spotka  jakakolwiek dyskryminacja, a tym 
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bardziej zwolnienie z pracy. Jak si  wydaje dla 
zwi zków zawodowych wi kszym wyzwa-
niem b dzie wprowadzenie mo liwo ci skra-
cania okresów wypoczynku w drodze porozu-
mie  pracodawcy z rad  zakładow . Mo e to 
bowiem prowadzi  do „podkopywania” bran-
owych układów zbiorowych, które stanowi  
kr gosłup stosunków przemysłowych w tym 

kraju. Przed głosowaniem parlament kraju od-
rzucił propozycj  lewicy, by przeprowadzi  re-
ferendum w tej sprawie.
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