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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1629/2012, którą złożył Csaba Gal (Węgry) w sprawie 
domniemanego naruszenia ustawodawstwa UE w związku z ustawą LVIII 
z 2012 r. w sprawie urzędników państwowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zastrzeżenia w związku z ustawą LVIII z 2012 r. w sprawie 
urzędników państwowych, która weszła w życie w czerwcu 2012 r. i zawiera przepis (art. 8 
ust. 1) zezwalający na zwolnienie pracownika bez potrzeby uzasadnienia. Mimo że Trybunał 
Konstytucyjny unieważnił ten przepis 31 maja 2011 r., wyrok nie ma zastosowania wstecz, 
w związku z czym urzędnicy państwowi zwolnieni przed tą datą nie mają prawa do 
dochodzenia roszczeń. Zdaniem składającego petycję naruszono ich prawa podstawowe 
i jedynie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości może wpłynąć na poprawę sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

W związku z wniesionymi skargami, jak również w ramach spraw połączonych C-488/12 do 
C-491/12, Komisja przeprowadziła analizę zgodności ustawy nr LVIII z 2012 r. w sprawie 
statusu urzędników państwowych1 z prawem Unii Europejskiej.

                                               
1 Ustawa ta zezwala pracodawcy na rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym „bez 
uzasadnienia”.
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Przepisy prawa unijnego w sposób bezpośredni nie regulują warunków zwalniania 
pojedynczych pracowników ani nie nakładają na pracodawcę obowiązku uzasadnienia 
zwolnienia lub powiadomienia na piśmie o przyczynach rozwiązania stosunku pracy.

Wprawdzie niektóre przepisy UE nie zezwalają na zwalnianie pracowników w określonych 
sytuacjach, np. w przypadku dyskryminacji ze względu na przynależność państwową1, płeć2, 
rasę3, religię4 itp., ale w przepisach tych określono jedynie ogólne zasady, bez szczegółowych 
odniesień do warunków zwalniania pracowników bez uzasadnienia lub niezgodności 
z prawem takich zwolnień, o których mowa w rzeczonej krajowej ustawie.

Odnośnie do domniemanego naruszenia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,
postanowienia Karty, zgodnie z jej art. 515, mają zastosowanie do państw członkowskich 
wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Jako że w tej dziedzinie, jak już 
wspomniano, brak szczegółowych przepisów prawa unijnego, Karta nie może mieć 
zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Pod koniec lutego 2013 r. Komisja Europejska przekazała Trybunałowi Sprawiedliwości 
swoje uwagi, w brzmieniu przedstawionym powyżej, dotyczące spraw C-488/12 do C-491/12.

W dniu 10 października 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał postanowienie w wyżej 
wymienionych sprawach.

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że jest w sposób oczywisty niewłaściwym organem do 
udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane przez węgierski sąd odsyłający (Debreceni 
munkaügyi bíróság). Stwierdził w szczególności, co następuje:

„14 Poprzez swoje pytania sąd odsyłający zwraca się zasadniczo do Trybunału o dokonanie 
wykładni art. 30 Karty, aby ustalić, czy w sporach rozpoznawanych w postępowaniach 
głównych jest zobowiązany stosować przepisy art. 8 ust. 1 lit. b) ustawy z 2010 r., zaś
w sprawie dotyczącej Józsefné Ványai – przepisy art. 17 ust. 1 ustawy z 1992 r.

15 W art. 51 ust. 1 Karty stanowi się, że jej postanowienia mają zastosowanie do państw 
członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. W art. 6 ust. 1 
TUE, podobnie jak w art. 51 ust. 2 Karty, wskazano, że jej postanowienia w żaden 
sposób nie rozszerzają kompetencji Unii określonych w Traktatach.

16 W przedmiotowej sprawie należy zauważyć, że postanowienia odsyłające nie zawierają 
żadnych informacji, które pozwoliłyby uznać, że spory rozpoznawane 
w postępowaniach głównych dotyczą wykładni lub stosowania przepisu prawa Unii 
innego niż postanowienia Karty. W postanowieniach odsyłających, podobnie zresztą jak 
w uwagach pisemnych przekazanych Trybunałowi, w żaden sposób nie wskazuje się, że 
spory rozpoznawane w postępowaniach głównych dotyczą przepisów krajowych
wdrażających prawo Unii, w rozumieniu art. 51 ust. 1 Karty.

                                               
1 Zob. rozporządzenie (UE) nr 492/2011, Dz.U. L 141 z 27.5.2011, s. 1.
2 Zob. dyrektywa 2006/54/WE, Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.
3 Zob. dyrektywa 2000/43/WE, Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22.
4 Zob. dyrektywa 2000/78/WE, Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.
5 Zgodnie z art. 51 Karty jej postanowienia mają zastosowanie do instytucji, organów i jednostek 
organizacyjnych Unii przy poszanowaniu zasady pomocniczości oraz do państw członkowskich wyłącznie 
w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii.
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17 Jeżeli stan prawny nie jest objęty zakresem stosowania prawa Unii, Trybunał nie jest 
właściwym organem do jego oceny, a przytaczane ewentualnie postanowienia Karty nie 
mogą stanowić samodzielnej podstawy do nadania mu takiej właściwości (zob. wyrok z 
dnia 26 lutego 2013 r., Åkerberg Fransson, C-617/10, dotychczas nieopublikowany 
w Zbiorze, pkt 22, jak również postanowienie z dnia 6 czerwca 2013 r., Cholakova, C-
14/13, pkt 30).

18 W związku z powyższym Trybunał nie jest właściwym organem do udzielenia 
odpowiedzi na pytania skierowane przez sąd odsyłający (zob. analogicznie w 
szczególności postanowienie z dnia 1 marca 2011 r., Chartry, C-457/09, Zb.Orz. s. I-
819, pkt 25–27, jak również Cholakova, ww. postanowienie, pkt 32 i 33).

19 W tych okolicznościach należy stwierdzić, na podstawie art. 53 § 2 regulaminu 
postępowania przed Trybunałem, że Trybunał jest w sposób oczywisty niewłaściwym 
organem do udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane przez Debreceni munkaügyi 
bíróság”.

Wnioski

W związku z powyższym stwierdza się, że rzeczone przepisy krajowe nie naruszają prawa 
Unii w jego obecnym brzmieniu.


