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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

7.07.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0141/2009, którą złożył Yiannis Fetfatsidis (Grecja), w sprawie wdrożenia 
w Grecji przepisów dyrektywy Rady 1999/70/WE dotyczącej Porozumienia 
ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez ETUC, UNICE 
i CEEP

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, zatrudniony w Greckiej Organizacji Poprawy Jakości Gruntów (OEB), 
odpowiedzialnej między innymi za nawadnianie, odnosi się do nierozsądnego zastosowania 
przepisu dotyczącego 24 miesięcy w dekrecie prezydenckim 164/2004, którym dokonano 
transpozycji dyrektywy Rady 1999/70/WE dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie 
pracy na czas określony, zawartego przez ETUC, UNICE i CEEP do ustawodawstwa 
greckiego. Składający petycję zaznacza, że praca w OEB ma charakter sezonowy, dlatego 
stosowanie przepisu dotyczącego 24 miesięcy w odniesieniu do grupy zainteresowanych 
pracowników jest nierealistyczne. W związku z powyższym składający petycję wzywa 
Parlament Europejski, by jak najszybciej zajął się sprawą w celu znormalizowania sytuacji 
w tej niezwykle ważnej dla rolników organizacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 lipca 2009 r.

Składający petycję, zatrudniony w Greckiej Organizacji Poprawy Jakości Gruntów, skarży się 
że górny limit 24 miesięcy w odniesieniu do następujących po sobie umów na czas określony 
jest niezgodny z potrzebami tej organizacji, która zatrudnia pracowników sezonowych w 
okresie od połowy wiosny do połowy jesieni przy nawadnianiu i pracy na roli. Limit 24 
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miesięcy w odniesieniu do umów na czas określony oznacza, że pracownicy mogą być 
zatrudnieni na ograniczoną liczbę sezonów zanim możliwe będzie odnowienie ich umów na 
czas określony.  Składający petycję nie wzywa do przekształcania umów na czas określony w 
umowy na czas nieokreślony, ponieważ praca ma charakter sezonowy, ale uważa, że 
sezonowa praca organu sektora publicznego, w którym jest zatrudniony, nie powinna 
podlegać zasadzie 24 miesięcy, co pozwoliłoby na zatrudnianie tych samych pracowników – z 
których wielu to rolnicy szukający dodatkowego zarobku – co roku, zapewniając rolnikom 
stałe źródło dochodów, a Organizacji Poprawy Jakości Gruntów stałą rezerwę 
doświadczonych pracowników.

Jednym z celów dyrektywy 1999/70/WE dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie 
pracy na czas określony, zawartego przez ETUC, UNICE i CEEP1 (dalej zwanego 
„Porozumieniem ramowym”) jest ustanowienie ram w celu zapobiegania nadużyciom 
wynikającym z zawierania następujących po sobie umów lub stosunków pracy na czas 
określony.  Klauzula 5 Porozumienia ramowego nakłada na państwa członkowskie obowiązek 
przyjęcia jednego bądź więcej specjalnych środków w celu zapobiegania nadużyciom 
(obiektywne powody, limity czasowe, maksymalna liczba przedłużonych umów) oraz 
określenia warunków, według których stosunki pracy na czas określony uznawane są za 
„następujące po sobie”.

Grecja transponowała Porozumienie ramowe, w zakresie jego stosowania w sektorze 
publicznym, poprzez dekret prezydencki 164/04 (dalej zwany PD 164/04). Art. 5 stanowi, że 
między następującymi po sobie umowami muszą upłynąć co najmniej trzy miesiące i że 
można podpisać maksymalnie trzy umowy. Poza tym art. 6 przewiduje, że następujące po 
sobie umowy między tym samym pracodawcą a tym samym pracownikiem oraz dotyczące 
tego samego lub podobnego stanowiska i takich samych lub podobnych warunków pracy nie 
mogą przekraczać ogółem 24 miesięcy zatrudnienia. 

Zatrudnianie pracowników do prac sezonowych i nawadniających w okresie od połowy 
wiosny do połowy jesieni stanowi wyraźnie serię następujących po sobie umów.

Art. 6 ust. 2 PD 164/04 przewiduje odstępstwo od maksymalnego okresu zatrudnienia w 
pewnych okolicznościach: 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 10.7.1999, s.43.
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„Zezwala się na przekroczenie ogólnego czasu zatrudnienia wynoszącego 24 miesiące 
jedynie w przypadku specjalnych, pod względem natury i typu wykonywanej pracy, 
kategorii pracowników określonych w mającym zastosowanie ustawodawstwie, takich 
jak, w szczególności: personel kierowniczy, pracownicy zatrudnieni w ramach 
specjalnego projektu badawczego lub jakiegokolwiek dotowanego lub finansowanego 
programu, pracownicy zatrudnieni do wykonywania zadań związanych z 
wywiązywaniem się z obowiązków wynikających z umów zawartych z organizacjami 
międzynarodowymi”.

Jednak odstępstwo to można zastosować jedynie jeśli jest ono przewidziane w 
ustawodawstwie. 

Składający petycję wzywa do zniesienia górnego limitu 24 miesięcy w odniesieniu do 
następujących po sobie umów na czas określony w przypadku prac Organizacji Poprawy 
Jakości Gruntów. Powołuje się na dekret prezydencki 121/2007, który wykluczył 
zatrudnianych sezonowo strażaków z zakresu stosowania przepisów art. 6 PD 164/04 z uwagi 
na sezonowy charakter ich pracy w okresie gaszenia pożarów.  Składający petycję porównuje 
sytuację zatrudnionych sezonowo strażaków do sytuacji sezonowych pracowników 
zajmujących się nawadnianiem i stwierdza nieuzasadnioną dyskryminację tej drugiej grupy.

Składający petycję zwraca również uwagę na fakt, że w 2006 r. Najwyższa Rada Grecji do 
Spraw Doboru Personelu (ASEP) poruszyła w obecności ministra spraw wewnętrznych 
kwestię trudności, jakie stwarza Organizacji Poprawy Jakości Gruntów stosowanie zasady 24 
miesięcy.

Grecka transpozycja Porozumienia ramowego za pomocą PD 164/2004 przewiduje 
maksymalnie trzy następujące po sobie umowy w ramach całkowitego okresu 24 miesięcy, co 
powinno zapobiec nadużyciom związanym z następującymi po sobie umowami na czas 
określony.  Ponadto PD 164/04 przewidział w art. 6 ust. 2 wyjątki od zasady 24 miesięcy „w 
przypadku specjalnych, pod względem natury i typu wykonywanej pracy, kategorii 
pracowników określonych w mającym zastosowanie ustawodawstwie”. 

Komisja uznała, że dekret prezydencki 121/2007, który wykluczył zatrudnianych sezonowo 
strażaków z zakresu stosowania zasady 24 miesięcy nie stanowi problemu dla poprawnego 
stosowania dyrektywy 99/70. Wydaje się więc, że sezonowi pracownicy Organizacji Poprawy 
Jakości Gruntów mogliby na mocy prawa zostać w podobny sposób wykluczeni, gdyby tylko 
grecki rząd wykazał odpowiednią polityczną wolę.

Składający petycję może mieć wrażenie, że sezonowi pracownicy Organizacji Poprawy 
Jakości Gruntów są traktowani inaczej niż zatrudniani sezonowo strażacy, ale prawo 
wspólnotowe nie zabrania różnego traktowania różnych grup pracowników, jak te 
wspomniane powyżej.

W petycji nie porusza się żadnej kwestii związanej z właściwą transpozycją czy właściwym 
stosowaniem dyrektywy 1999/70/WE. Ustawowe wykluczenie niektórych kategorii
pracowników z maksymalnego limitu 24 miesięcy w odniesieniu do następujących po sobie 
umów na czas określony, który to środek wprowadziła Grecja, aby zapobiec nadużyciom 
związanym z następującymi po sobie umowami na czas określony, to decyzja należąca do 
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władz greckich. 


