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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0703/2007, którą złożyła Mary Fitzpatrick (Irlandia) w sprawie 
rzekomego naruszenia w Irlandii dyrektywy Rady 1999/70/WE dotyczącej 
porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję nawiązuje do prywatnego sporu z lokalnymi władzami dotyczącego 
umowy o pracę na czas określony (trzy lata) na stanowisku archiwistki w bibliotece, 
twierdząc, że dwukrotnie jej umowa nie została przedłużona ani przekształcona w umowę na 
czas nieokreślony. W związku z tym składająca petycję odwołuje się do dyrektywy 
1999/70/WE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 kwietnia 2008 r.

Dyrektywa 99/70/WE dotycząca porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, 
zawartego przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC), Europejską Unię 
Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE) i Europejskie Centrum 
Przedsiębiorstw Publicznych CEEP1, („dyrektywa”) nakłada na państwa członkowskie UE 
wymóg podejmowania środków mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom 
wynikającym ze stosowania następujących po sobie umów o pracę na czas określony. W tym 
względzie mogą one wybrać przedstawienie obiektywnych przyczyn uzasadniających kolejne 

                                               
1 Dz U. L 175 z 10.7.1999, str. 43.
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umowy o pracę, przy poszanowaniu maksymalnej łącznej długości lub liczby kolejnych 
umów o pracę lub stosunków pracy na czas określony.

Po przeprowadzeniu konsultacji z partnerami społecznymi państwa członkowskie są 
zobowiązane ustalić, na jakich warunkach umowy na czas określony będą uważane za 
„następujące po sobie”, a na jakich za umowy na czas nieokreślony. Dyrektywa nie uprawnia 
pracowników zatrudnionych na czas określony do zawarcia umów na czas nieokreślony. 
Zostało to potwierdzone w pkt. 91 i 92 wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie 212/04 Adeneler i inni1.

91 W pierwszej kolejności w kwestii tej należy stwierdzić, że porozumienie ramowe nie 
ustanawia ogólnego obowiązku wprowadzenia przez państwa członkowskie przepisów 
przewidujących przekształcanie umów o pracę na czas określony w umowy na czas 
nieokreślony ani też nie wskazuje szczegółowych przesłanek stosowania tych 
pierwszych.

92 Jednakże zobowiązuje ono państwa członkowskie do ustanowienia co najmniej jednego 
ze środków enumeratywnie wyliczonych w klauzuli 5 ust. 1 lit. a)–c) porozumienia 
ramowego, mających na celu skuteczne zapobieganie nadużyciom przy 
wykorzystywaniu kolejnych umów o pracę i stosunków pracy na czas określony.

Irlandia transponowała dyrektywę 1999/70/WE do krajowego porządku prawnego w formie 
ustawy o ochronie pracowników (praca na czas określony) z 2003 r. Ustawodawstwo krajowe 
nakłada czteroletnią maksymalną długość umów na czas określony i maksymalnie 2 kolejne 
umowy, jak również przewiduje kolejne umowy w przypadku zaistnienia uzasadnionych 
przyczyn ich zawarcia. Ponadto irlandzkie ustawodawstwo przewiduje, iż naruszenie 
wymogów doprowadzi do uznania umowy za umowę na czas nieokreślony. 

Wniosek 

W związku z powyższym służby Komisji nie mają żadnych podstaw, aby uznać, że 
transpozycja dyrektywy 1999/70/WE w Irlandii w formie ustawy o ochronie pracowników 
(praca na czas określony) z 2003 r., jest niezgodna z przedmiotową dyrektywą.

Z zasady właściwe władze krajowe powinny zapewnić odpowiednie stosowanie krajowego 
ustawodawstwa transponującego prawo UE, a składający petycję skierował już sprawę do 
Pełnomocnika ds. Pracy, który jest właściwym organem do rozpatrzenia tej sprawy. 

                                               
1 Dz. U. C 212 z 02.09.2006, str. 2


