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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0218/2012, którą złożyła Eva Bencze (Włochy), w sprawie uznania 
rumuńskich kwalifikacji zawodowych we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję uzyskała na uniwersytecie w Klużu w Rumunii dyplom „Diploma de 
Inginer in profilul chimi”, a następnie zdobyła kwalifikacje do wykonywania zawodu 
nauczyciela w Rumunii. Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych 
uznało ten dyplom za dyplom uprawniający do nauczania we Włoszech, ale jednocześnie 
składającej petycję odmawia się przyznania  dodatkowych 24 punktów w przypadku 
wszystkich rankingów dla włoskich nauczycieli uprawnionych do nauczania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 października 2012 r.

Składająca petycję jest nauczycielką chemii posiadającą obywatelstwo węgierskie, włoskie 
i rumuńskie. Jej rumuńskie uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela zostały uznane 
przez władze włoskie jako kwalifikacje uprawniające do pracy w zawodzie nauczyciela we 
włoskich szkołach średnich.  

Skarży się ona na problemy, których doświadczyła na etapie rekrutacji na stanowisko 
nauczyciela we Włoszech:
– Podczas wpisywania jej na listę rezerwową dla nauczycieli chemii szkoły średniej drugiego 
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stopnia (liceum) ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umów na czas określony i 
nieokreślony, nie przyznano jej dodatkowych 24 punktów, które otrzymuje się jedynie w 
przypadku posiadania włoskich kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela. Powoduje 
to, że zajmuje ona niższą pozycję na liście.
– Lista rezerwowa dla nauczycieli szkoły średniej pierwszego stopnia (gimnazjum) została 
zamknięta w 2011 r. dla włoskich nauczycieli, którzy niedawno uzyskali kwalifikacje, oraz 
dla tych nauczycieli, których kwalifikacje uzyskane w innych państwach członkowskich 
zostały uznane po 2009 r. Nauczyciele ci zostali umieszczeni na szkolnych listach 
rezerwowych, które nie uprawniają do zatrudnienia na podstawie umowy na czas 
nieokreślony. Ponadto do zamkniętej listy rezerwowej dodano nowy rozdział (dotyczący 
zatrudnienia na czas nieokreślony) otwarty dla tych nauczycieli, którzy uzyskali uprawnienia 
do wykonywania zawodu we Włoszech w latach 2009–2011. Składająca petycję skarży się, że 
nauczyciele, którzy posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu uzyskane w innych 
państwach członkowskich, nie mogą zostać wpisani na tę listę rezerwową. 

Uwagi Komisji

Państwa członkowskie mają prawo do decydowania o sposobie organizacji swojego sektora 
publicznego (m.in. sektora edukacji publicznej), w tym do ustalania zasad zatrudnienia 
i warunków pracy pracowników.  

Krajowe przepisy nie mogą jednak naruszać prawa UE. Prawo UE dotyczące swobodnego 
przepływu pracowników (art. 45 TFUE i art. 3 i 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 i warunków pracy. 

Komisja uważa, że w celu zagwarantowania równego traktowania w kwestii zatrudnienia 
nauczycieli, władze włoskie muszą przyznawać taką samą liczbę punktów w przypadku 
porównywalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskanych w innych 
państwach członkowskich. Komisja zajmuje się już przedstawioną sprawą w ramach 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 

Komisja uważa również, że władze włoskie powinny przyznawać dostęp do list rezerwowych 
nauczycielom posiadającym uznane w innych państwach członkowskich kwalifikacje do 
wykonywania zawodu w taki sam sposób, jak w przypadku nauczycieli, którzy otrzymali 
porównywalne kwalifikacje do wykonywania zawodu we Włoszech. Służby Komisji będą 
nadal badały drugą poruszoną kwestię. 

Podsumowanie

Komisja poinformuje Komisję Petycji o dalszym ciągu postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 28 czerwca 2013 r.
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Petycja dotyczy problemów na etapie rekrutacji nauczycieli we Włoszech:

1- przyznawania dodatkowych punktów za posiadanie kwalifikacji do wykonywania 
zawodu nauczyciela podczas wpisywania na listę rezerwową nauczycieli ubiegających 
się o zatrudnienie na postawie umowy na czas określony i nieokreślony;

2- dodania nowego rozdziału do zamkniętej listy rezerwowej dla niektórych nauczycieli; 
nauczyciele, którzy posiadają kwalifikacje do wykonania zawodu uzyskane w innych 
państwach członkowskich, nie mogą zostać wpisani do nowego rozdziału tej listy 
rezerwowej.

Uwagi Komisji
Komisja pragnie przekazać Komisji Petycji uaktualnione informacje na temat etapu, na jakim 
znajdują się postępowania prowadzone w związku z wymienionymi problemami.

W odniesieniu do pierwszej kwestii i w nawiązaniu do uzasadnionej opinii Komisji wysłanej 
do Włoch w dniu 17 lutego 2011 r. zgodnie z art. 258 TFUE służby Komisji skontaktowały 
się z władzami włoskimi. Komisja analizuje obecnie projekt tekstu rozporządzenia wydanego 
przez władze włoskie dnia 3 maja 2013 r. i przygotowanego w celu dostosowania prawa 
włoskiego do prawa UE w zakresie swobodnego przepływu pracowników.

W odniesieniu do drugiej kwestii władze włoskie poinformowały Komisję w dniu 3 maja 
2013 r., że prawo włoskie ustanawiające zamkniętą listę rezerwową nie wyklucza 
uwzględnienia nauczycieli posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu uzyskane w 
innych państwach członkowskich pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie inne 
warunki zawarte w odpowiednich przepisach.

Komisja poinformuje Komisję Petycji o dalszym ciągu postępowania w sprawie 
wspomnianych dwóch kwestii.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (II) otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Komisja pragnie przekazać Komisji Petycji uaktualnione informacje na temat etapu, na jakim 
znajdują się postępowania prowadzone w związku z następującymi dwoma kwestiami:

- przyznawaniem dodatkowych punktów za posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu 
nauczyciela podczas wpisywania na listę rezerwową nauczycieli ubiegających się o 
zatrudnienie na postawie umowy na czas określony i nieokreślony; 

- dodania nowego rozdziału do zamkniętej listy rezerwowej dla niektórych nauczycieli; 
nauczyciele, którzy posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu uzyskane w innych 
państwach członkowskich, nie mogą zostać wpisani do nowego rozdziału tej listy rezerwowej.

W odniesieniu do pierwszej kwestii – dnia 17 lipca 2013 r. władze włoskie poinformowały 
Komisję o przyjęciu dekretu ministerialnego nr 527 z dnia 26 czerwca 2013 r., który ma na 
celu między innymi dostosowanie prawa włoskiego do prawa UE w celu zakończenia 
postępowania w sprawie uchybienia wspomnianego w poprzednich odpowiedziach 
skierowanych do Komisji Petycji. Po przeanalizowaniu dekretu ministerialnego Komisja 
uznała, że rozwiązuje on (w szczególności jego art. 3) przedmiotową kwestię. Zgodnie z tym 
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przepisem nauczycielom, których nazwiska znajdują się na liście rezerwowej i którzy 
posiadają kwalifikacje uzyskane w jednym z państw członkowskich UE formalnie uznane na 
mocy dekretu ministerialnego określającego równorzędność kwalifikacji, zostaną ponownie 
przyznane punkty już wcześniej przydzielone za kwalifikacje uprawniające do klasyfikacji na 
danym stopniu. W związku z tym dnia 20 listopada 2013 r. Komisja podjęła decyzję o 
zakończeniu postępowania w sprawie uchybienia.

W odniesieniu do drugiej kwestii – w piśmie z dnia 24 lipca 2013 r. Komisja poinformowała 
składającą petycję o nowej interpretacji prawa przez władze włoskie. Komisja nie otrzymała 
żadnych dalszych skarg w tej sprawie. 

Podsumowanie

Komisja uznaje tę sprawę za rozwiązaną.


