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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0570/2012, którą złożyła Maria Teresa Magnifico (Włochy), w sprawie 
uznawania we Włoszech jej statusu zawodowego uzyskanego w Niemczech 

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która jest obywatelką Włoch, ukończyła szkolenie zawodowe jako 
nauczycielka języka niemieckiego w Niemczech i pracowała jako urzędniczka w ramach 
niemieckiego systemu oświaty. W 1988 r. powróciła do Włoch w celu podjęcia pracy w 
regionie Liguria jako nauczycielka języka niemieckiego. Podczas ustalania jej kategorii 
zaszeregowania we Włoszech nie wzięto pod uwagę jej statusu zawodowego uzyskanego w 
Niemczech. Obecnie składająca petycję jest na emeryturze i pobiera świadczenia zarówno z 
Niemiec, jak i z Włoch. Składająca petycję uważa, że otrzymywałaby wyższą emeryturę, 
gdyby uwzględniono jej status zawodowy. Uważa ona, że jej sprawa jest przykładem 
nierównego traktowania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Składająca petycję jest obywatelką Włoch, która uzyskała kwalifikacje nauczyciela i 
pracowała jako nauczycielka w Niemczech. W 1988 r. powróciła do Włoch, aby podjąć pracę 
nauczyciela we włoskim systemie oświaty. Twierdzi, że podczas ustalania wysokości jej 
wynagrodzenia nie uwzględniono w sposób prawidłowy ani jej kwalifikacji zawodowych do 
wykonywania zawodu nauczyciela uzyskanych w Niemczech, ani okresu, jaki przepracowała 
w tym państwie. Wydaje się, że przełożyło się to na obecną wysokość pobieranej przez nią 
emerytury. Z petycji nie wynika jednak jasno, czy przedstawione w niej problemy obejmują 
tylko jedną z tych kwestii (uznanie niemieckich kwalifikacji zawodowych do wykonywania 
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zawodu nauczyciela albo uwzględnienie okresu, jaki przepracowała w innym państwie 
członkowskim), czy obejmują obie kwestie. 

Państwa członkowskie mają co do zasady prawo do podejmowania decyzji o sposobie 
organizacji swojego sektora publicznego (m. in. sektora edukacji publicznej), w tym do 
ustalania zasad zatrudniania i warunków pracy pracowników. Krajowe przepisy nie mogą 
jednak naruszać prawa UE. 

Uznawanie kwalifikacji 
Instrumentem prawnym regulującym uznawanie kwalifikacji zawodowych jest dyrektywa 
2005/36/WE1. Przepisy rzeczonej dyrektywy znajdują zastosowanie, jeżeli dany zawód jest 
zawodem regulowanym w przyjmującym państwie członkowskim, a wnioskodawca uzyskał 
pełne kwalifikacje zawodowe w rodzimym państwie członkowskim. Zgodnie z informacjami 
zawartymi w bazie danych o zawodach regulowanych2 zawody nauczyciela szkoły 
podstawowej i nauczyciela szkoły średniej są uregulowane zarówno w Niemczech, jak i we 
Włoszech. 

Składająca petycję studiowała i pracowała w Niemczech jako nauczycielka. W 1988 r. 
rozpoczęła pracę w charakterze nauczycielki we Włoszech. Z petycji nie wynika w sposób 
jasny, czy składająca petycję złożyła wniosek o uznanie jej kwalifikacji zawodowych w 
1988 r. Odwołuje się ona do wniosku o uznanie kwalifikacji, ale nie podaje konkretnej daty 
złożenia takiego wniosku, ani informacji, czy wniosek ten dotyczył uznania poprzedniego 
doświadczenia zawodowego, czy uznania kwalifikacji zawodowych. Przypuszcza się, że w 
przypadku składającej petycję uznano w pewnym stopniu jej niemieckie kwalifikacje 
przynajmniej w zakresie umożliwiającym jej pracę w charakterze nauczycielki we Włoszech 
lub że pracowała ona w sektorze, w którym zawód nie był uregulowany.

Przy rozpatrywaniu wniosku o uznanie kwalifikacji, co do zasady, organ właściwy do spraw 
uznawania kwalifikacji zawodowych powinien uwzględniać wszystkie uzyskane kwalifikacje 
i całość zgromadzonego doświadczenia zawodowego. W celu wypracowania stanowiska w 
sprawie przedstawionej przez składającą petycję niezbędne jest uzyskanie dalszych 
informacji. 

Swobodny przepływ pracowników
Prawo UE dotyczące swobodnego przepływu pracowników (art. 45 TFUE oraz art. 3 i art. 
7 ust. 1 rozporządzenia nr 492/2011 w sprawie swobodnego przepływu pracowników 
wewnątrz Unii) zobowiązuje państwa członkowskie do traktowania pracowników 
migrujących w taki sam sposób jak własnych obywateli w kwestii dostępu do miejsc pracy i 
warunków pracy. 

Biorąc pod uwagę orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS)3 w 
                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 255/22 z 30.9.2005.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm.
3 Sprawa C-419/92, Scholz, Zb.Orz. [1994] I-00505; sprawa C-15/96, Schöning Zb.Orz. [1998] I-00047;

sprawa C-187/96, Komisja przeciwko Grecji [1998] I-01095; sprawa C-195/98, Österreichischer 
Gewerkschaftsbund Zb.Orz. [2000] I-10497; sprawa C-224/01, Köbler, Zb.Orz. [2003] I-10239; sprawa C-
205/04, Komisja przeciwko Hiszpanii, Zb.Orz. [2006] I-00031;
sprawa C-278/03, Komisja przeciwko Włochom, Zb.Orz. [2005] I-03747; sprawa C-371/04, Komisja przeciwko 
Włochom, Zb.Orz. [2006] I-10257.
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przedmiotowej sprawie, Komisja jest zdania, że władze przyjmującego państwa 
członkowskiego muszą uwzględniać okresy trwania porównywalnego stosunku zatrudnienia 
w innym państwie członkowskim pracowników migrujących w celu zapewnienia dostępu do 
stanowisk pracy oraz w celu określenia warunków pracy (np. wynagrodzenia, stopnia) przy 
stosowaniu takiej samej metody, jaką stosuje się w przypadku okresów przepracowanych w 
ramach systemu przyjmującego państwa członkowskiego. 

Dalsze działania
W celu dogłębnego przeanalizowania sprawy, składająca petycję powinna przekazać 
dodatkowe informacje na temat napotkanych trudności, w szczególności informacje o 
obowiązujących przepisach, korespondencji z władzami Włoch, a także o decyzjach 
sądowych i administracyjnych. 

Składająca petycję może również wnieść skargę do SOLVIT, internetowej sieci, w ramach 
której państwa członkowskie UE współpracują w celu rozwiązywania – z pominięciem 
postępowania sądowego – problemów spowodowanych niewłaściwym stosowaniem 
przepisów prawa rynku wewnętrznego przez władze publiczne. W każdym państwie 
członkowskim znajduje się ośrodek SOLVIT, który może pomóc w rozpatrywaniu zażaleń 
otrzymywanych od obywateli i przedsiębiorstw. Ośrodki te stanowią część krajowego 
systemu administracyjnego, a ich zadaniem jest znajdowanie realnych rozwiązań problemów 
w przeciągu dziesięciu tygodni. Więcej informacji o SOLVIT można znaleźć na stronie 
internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pl.htm.

Służby Komisji przedstawią swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, gdy tylko 
składająca petycję przekaże dodatkowe informacje, a następnie zadecydują o ewentualnym 
podjęciu dalszych kroków. 

4. Odpowiedź Komisji (REV.), otrzymana dnia 31 maja 2013 r.

Zgodnie z dodatkowymi informacjami udzielonymi przez składającą petycję wydaje się, że 
swoje kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskała we Włoszech i 
że nie napotkała w związku z tym żadnych trudności. Twierdzi ona jednak, że przy ustalaniu 
warunków pracy władze włoskie nie uwzględniły okresu przepracowanego w Niemczech w 
zawodzie nauczyciela w taki sam sposób, jak w przypadku porównywalnego okresu 
przepracowanego we Włoszech. Władze włoskie nie zareagowały na wniosek złożony przez 
składającą petycję po przeprowadzeniu reformy stosownych przepisów ramowych we 
Włoszech w 2008 r. 

Służby Komisji skontaktują się z władzami włoskimi w celu uzyskania dodatkowych 
informacji na temat przepisów, które mają zastosowanie w przypadku składającej petycję, 
wraz z komentarzem. W zależności od wyników analizy tych informacji, służby Komisji 
postanowią, czy podjęte zostaną dalsze kroki.

Służby Komisji powiadomią Komisję Petycji o dalszym rozwoju sprawy. 

5. Odpowiedź Komisji, (II) otrzymana dnia 11 listopada 2013 r.

Komisja oceniła nowe informacje przekazane przez składającą petycję. Składająca petycję 
twierdzi, że kiedy w 1988 r. rozpoczęła pracę w charakterze nauczycielki we Włoszech, nie 
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uwzględniono w pełni okresu, jaki przepracowała w Niemczech. W konsekwencji otrzymuje 
obecnie niższą emeryturę niż miałoby to miejsce w przypadku przyznania jej wyższej 
kategorii zaszeregowania w czasie mianowania jej nauczycielką w 1988 r. Składająca petycję 
przeszła na emeryturę w 2011 r.

Jak wynika z dodatkowych informacji przekazanych przez składającą petycję, w 1988 r. 
ubiegała się ona o posadę nauczycielki we Włoszech w otwartym konkursie, który wygrała, a 
jej doświadczenie, przynajmniej w pewnym zakresie, zostało uwzględnione przy mianowaniu 
jej nauczycielką. Przyznano jej kategorię „Poziom 7” i w takiej kategorii rozpoczęła pracę.

Służby Komisji nie mogą ocenić, czy kategoria „Poziom 7” była w tym czasie, w przypadku 
składającej petycję, odpowiednią kategorią zaszeregowania. Służby Komisji nie mają ponadto 
wiedzy na temat warunków konkursu otwartego, w jakim składająca petycję brała udział w 
1988 r. 

Jeżeli składająca petycję uważa, że jej doświadczenie zawodowe nie odpowiadało warunkom 
konkursu lub że przepisy prawa krajowego lub prawa UE nie zostały w pełni uwzględnione, 
powinna w odpowiednim czasie podjąć działania zgodnie z procedurami krajowymi oraz 
zakwestionować przyznaną kategorię „Poziom 7”. Obecny art. 45 TFUE oraz rozporządzenie 
(EWG) nr 1612/68 obowiązywały i miały bezpośrednie zastosowanie do wszystkich państw 
członkowskich już w 1988 r. 

Zgodnie z przyjętym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej każdy sąd 
krajowy musi stosować prawo UE w całości oraz zapewniać ochronę praw, które Unia 
przyznaje obywatelom. Sąd krajowy gwarantuje pełną skuteczność ogólnej zasady 
niedyskryminacji, odrzucając wszelkie przepisy krajowe, które mogą być sprzeczne z prawem 
UE.

Służby Komisji nie mogą zastępować procedur naprawczych, które muszą być wypełniane na 
poziomie krajowym przez zainteresowaną osobę oraz które wymagają indywidualnej oceny 
sytuacji faktycznej i prawnej. Służby Komisji zauważają, że składająca petycję najwyraźniej 
nie kwestionowała przyznanej kategorii „Poziom 7” podczas mianowania jej nauczycielką w 
1988 r., a dopiero tuż przed przejściem na emeryturę w 2011 r. 

Wnioski

Służby Komisji nie mają kompetencji do podejmowania działań w zakresie decyzji 
właściwych organów krajowych odnośnie do oceny wcześniejszego doświadczenia 
zawodowego kandydatów podczas ich mianowania w ramach krajowej służby publicznej lub 
zmiany takiej decyzji. 

Jeżeli składająca petycję uważa, że jej doświadczenie zawodowe, które zdobyła w 
Niemczech, nie zostało w pełni uwzględnione przy mianowaniu jej nauczycielką w 1988 r., 
musi dochodzić środków naprawczych na poziomie krajowym. 

Służby Komisji nie mogą pomagać indywidualnym osobom w sporządzaniu lub składaniu, w 
odpowiednim czasie, roszczeń na podstawie krajowych procedur administracyjnych lub 
sądowych, które mogą być niezbędne dla zaradzenia konkretnej sytuacji, którą dana osoba 
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uważa za sprzeczną z bezpośrednio obowiązującym prawem UE lub orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


