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Petycja 0384/2006 złożona przez Enzę Sarcià Martorino (Włochy), w sprawie sporu 
pracowniczego w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która została zwolniona z pracy, zwraca się o wypłacenie jej ostatniego 
wynagrodzenia. Pracodawca, niemiecka firma, która kupiła przedsiębiorstwo od innej firmy, 
nie wypłaciła wynagrodzenia, o które zwróciła się składająca petycję, twierdząc, że 
przysługiwało ono jedynie pracownikom, którzy sami rezygnowali z pracy.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 22 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Fakty przedstawione przez składającą petycję:

Składająca petycję wnosi, że przez 20 lat pracowała w firmie produkującej drukarki Tally. W 
2002 r. Firma Tally sprzedała oddział, w którym pracowała składająca petycję, firmie PKM 
GmbH Max Kempfle.

Jak utrzymuje składająca petycję, firma Tally przekazała firmie PKM GmbH kwotę, która 
byłaby przeznaczona na wypłacanie pracownikom świadczeń w razie rozwiązania umów o 
pracę. Ponadto składająca petycję utrzymuje, że firma PKM kilkukrotnie zapewniała swój 
personel, iż w razie rozwiązania umowy o pracę pracownicy otrzymają przysługującą im
kwotę pieniędzy, z uwzględnieniem lat przepracowanych w firmie Tally.

W 2004 r. składająca petycję została zwolniona przez firmę PKM GmbH z 
siedmiomiesięcznym wypowiedzeniem. Stwierdziła ona, że przysługuje jej odprawa z racji lat 
przepracowanych w firmie Tally i w firmie PKM GmbH.
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Firma PKM GmbH odmówiła jednak wypłaty odprawy. Firma utrzymywała, że pracownicy, 
którzy zostali zwolnieni nie są upoważnieni do otrzymania tej odprawy i że przysługuje ona
jedynie tym pracownikom, którzy sami zrezygnowali z pracy.

Uwagi:

Składająca petycję wnosi skargę, gdyż po zwolnieniu jej z pracy nie otrzymała odprawy, do 
której – o czym była przekonana – jest upoważniona.

W przypadku, gdy przedmiotem petycji jest upoważnienie do odprawy w następstwie 
zwolnienia z pracy, nie istnieje prawodawstwo wspólnotowe w zakresie poszczególnych
zwolnień z pracy, gdyż dziedzina ta wchodzi wyłącznie w zakres kompetencji krajowych.

W przypadku, gdy przedmiotem petycji jest wyliczenie stażu pracy składającej petycję, 
można wspomnieć o poniższych kwestiach: gdyby w 2002 r. doszło do przejęcia 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 dyrektywy 2001/23/WE (czego nie sposób wykluczyć w 
oparciu o opisane fakty), zastosowanie miałoby ustawodawstwo krajowe wdrażające tę 
dyrektywę, a mianowicie sekcja 613a BGB. Co się tyczy dokładnego wyliczenia stażu pracy, 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie, zgodnie z którym przejmujący musi 
uwzględnić całkowity staż pracy przeniesionych pracowników, z uwzględnieniem lat 
przepracowanych zarówno w jego firmie, jak i w firmie zbywającego1.

W każdym razie, biorąc pod uwagę fakt, że Niemcy transponowały wzmiankowaną 
dyrektywę, dokonanie oceny tej sprawy, w oparciu o wszystkie stosowne fakty i z należytym 
poszanowaniem mającego zastosowanie krajowego prawa materialnego i procesowego, 
należy do właściwych organów krajowych, w tym sądów.

W rezultacie Komisja uważa, że nie jest właściwa do interweniowania w tej sprawie.

  
1 „przy naliczaniu uprawnień o charakterze pieniężnym, mających związek, w zakładzie przejmującego, 
ze stażem pracowników, takich jak świadczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę lub wzrost uposażeń, 
przejmujący musi uwzględnić całkowity staż pracy przeniesionych pracowników, z uwzględnieniem lat 
przepracowanych zarówno w jego firmie, jak i w firmie zbywającego, w zakresie, w jakim jego zobowiązanie do 
tego wynika ze stosunku pracy pomiędzy tymi pracownikami i zbywającym, i zgodnie z warunkami 
uzgodnionymi w ramach tego stosunku.” Orzeczenie z dnia 14 września 2000 r. w sprawie C-343/98 Renato 
Collino i Luisella Chiappero przeciwko Telecom Italia SpA ECR 2000 strona I-6659, paragraf 53.
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