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Komisja Petycji

26.10.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0192/2009, którą złożył Michael Ashbrook (Niemcy) w imieniu związku 
pracowników „Solidarność, Niezależność, Demokracja (SID)”, z 469 podpisami,
w sprawie pracowników kontraktowych w instytucjach UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, sekretarz generalny SID, skarży się na warunki zatrudnienia i pracy 
oferowane przez instytucje UE pracownikom kontraktowym. Zauważa on, że
w przeciwieństwie do pracowników kontraktowych pracownicy tymczasowi mają w świetle 
regulaminów pracowniczych takie same prawa jak pracownicy etatowi oraz możliwość 
uczestniczenia w wewnętrznych testach selekcyjnych. Ponieważ jego zdaniem opisana 
sytuacja jest rażącym przypadkiem łamania przepisów UE zakazujących dyskryminacji, Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej i 111. konwencji MOP dotyczącej dyskryminacji
w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, wzywa on Parlament Europejski, aby podjął 
interwencję w celu ochrony ustanowionych praw pracowników kontraktowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Petycja

Składający petycję jest sekretarzem generalnym SID („Solidarity, Independence, 
Democracy”), organizacji reprezentującej pracowników. Domaga się wycofania konkursów 
wewnętrznych COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, 
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COM/INT/EU10/08/AD5, COM/INT/EU10/08/AD9 i COM/INT/EU10/08/AD12 lub zmiany 
przewidzianych w nich warunków dostępu, w celu objęcia kryteriami kwalifikacji wszystkich 
urzędników i pracowników bez względu na przynależność państwową i charakter ich umowy, 
na podstawie następujących stwierdzeń:

a) konkursy te są dyskryminacyjne wobec obywateli państw członkowskich Unii 
przed rozszerzeniem (dalej: UE-15) i państw, które przystąpiły do UE w 2007 r. –
Bułgarii i Rumunii (dalej: UE-2), ponieważ nie spełniają oni kryteriów 
kwalifikacji;

b) konkursy te są dyskryminacyjne wobec pracowników kontraktowych, ponieważ 
nie spełniają oni kryteriów kwalifikacji;

c) konkursy te ujawniają wątpliwe praktyki, ponieważ prowadzą do tego, że prawie 
wszyscy pracownicy tymczasowi pochodzący z krajów, które przystąpiły do Unii 
Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. (dalej: UE-10), stają się urzędnikami na 
podstawie procedury półautomatycznej, chociaż nie brali nigdy udziału
w procedurze naboru organizowanej przez EPSO, tylko zostali wytypowani przez 
swoją dyrekcję generalną.

Informacje dotyczące konkursów

Dnia 1 maja 2004 r., z chwilą przystąpienia dziesięciu nowych państw członkowskich, 
nastąpiło rozszerzenie Unii Europejskiej.

Dnia 5 czerwca 2002 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie działań i zasobów ludzkich 
Komisji w rozszerzonej Unii Europejskiej1. W komunikacie tym określono liczbę 
dodatkowego personelu potrzebnego w związku z rozszerzeniem (a w szczególności 
konieczność utworzenia 3400 dodatkowych stanowisk finansowanych z budżetu 
operacyjnego i 150 finansowanych z budżetu na badania).

Dnia 19 lutego 2003 r. Komisja przyjęła komunikat dotyczący rekrutacji urzędników Komisji 
pochodzących z nowych państw członkowskich2. W komunikacie tym poruszono kwestię 
reprezentacji nowych państw członkowskich w administracji Komisji. Wyznaczono też cel 
orientacyjny: 3441 stanowisk (poza przypadkami bezpośredniego poszukiwania 
pracowników), które powinny zostać zarezerwowane dla obywateli państw, które przystąpiły 
do UE po tym rozszerzeniu.

Dnia 23 lutego 2004 r. Rada przyjęła rozporządzenie nr 401/20043 wprowadzające, ze 
względu na to przystąpienie, szczególne tymczasowe środki rekrutacji urzędników Wspólnot 
Europejskich. Środki te polegają w szczególności na zezwoleniu instytucjom na 
zarezerwowanie obsady wolnych stanowisk wyłącznie dla obywateli dziesięciu krajów,
o których mowa (na zasadzie odstępstwa od przepisu regulaminu pracowniczego, w którym
zabroniono rezerwacji stanowisk dla obywateli konkretnego państwa członkowskiego),

                                               
1 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego COM(2002) 311 wersja ostateczna dotyczący 

działań i zasobów ludzkich Komisji w Unii Europejskiej.
2 Komunikat Neila Kinnocka do Komisji C(2003)436/5 w sprawie rekrutacji urzędników Komisji 

pochodzących z nowych państw członkowskich.
3 Rozporządzenie (WE, EURATOM) nr 401/2004 Rady z dnia 23 lutego 2004 r., Dz.U. L 67 z 5.3.2004, 

s. 1.
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w ramach przyznanego limitu, z uwzględnieniem decyzji budżetowych1. Odstępstwo to ma 
zastosowanie podczas okresu przejściowego, który kończy się w dniu 31 grudnia 2010 r.

Na dwa lata przed końcem okresu przejściowego Komisja sporządziła sprawozdanie ze stanu 
zaawansowania swoich działań zmierzających do osiągnięcia celu orientacyjnego w zakresie 
rekrutacji obywateli państw, które przystąpiły do UE w ramach tego rozszerzenia. Ze 
sprawozdania tego wynika, że Komisja rzeczywiście osiągnęła swoje cele (z dwuletnim 
wyprzedzeniem w stosunku do czasu trwania okresu przejściowego), ale przy stosunkowo 
dużym odsetku pracowników tymczasowych (rzędu 26%). Parlament i Rada zostały 
poinformowane o tym stanie rzeczy2.

Wysoki odsetek pracowników tymczasowych pochodzących z krajów, które przystąpiły do 
UE w 2004 r., związany jest w szczególności z niedostatkami (ilościowymi, ale przede 
wszystkim w zakresie konkretnych profilów) list laureatów konkursów, które zostały 
udostępnione Komisji w celu zapewnienia rekrutacji, w stosunku do celów całościowych.
Z powodu międzyinstytucjonalności list rezerwowych Komisja nie mogła zatrudnić większej 
liczby laureatów, poza tymi, których przewidziano. Wysoki odsetek pracowników 
tymczasowych mógłby jednak okazać się ostatecznie niezgodny z interesem służby. Odejście 
tak znacznej liczby pracowników tymczasowych po wygaśnięciu ich umowy mogłoby
z jednej strony naruszyć właściwe działanie służb (i pozbawić je ważnego zasobu wiedzy),
a z drugiej – podważyć osiągnięcie wspomnianych celów w zakresie rekrutacji obywateli 
państw, które przystąpiły do UE w maju 2004 r.

Aby pokryć zapotrzebowanie na stałych pracowników pochodzących z dziesięciu państw, 
które przystąpiły do UE dnia 1 maja 2004 r., w dniu 28 listopada 2008 r. Komisja Europejska 
zorganizowała więc testy wstępne i pięć konkursów wewnętrznych w oparciu o świadectwa 
kwalifikacji i testy, na podstawie których powinni zostać zatrudnieni asystenci (AST1
i AST3) i administratorzy (AD5, AD9 i AD12, w dwóch ostatnich przypadkach na stanowisku 
kierownika działu) obywatelstwa cypryjskiego, czeskiego, estońskiego, litewskiego, 
łotewskiego, maltańskiego, polskiego, słowackiego, słoweńskiego i węgierskiego. Konkursy 
te noszą numery COM/INT/EU10/08/AST1, COM/INT/EU10/08/AST3, 
COM/INT/EU10/08/AD5, COM/INT/EU10/08/AD9 i COM/INT/EU10/08/AD12.

Jeżeli chodzi o kryteria kwalifikacji, w ogłoszeniu o konkursie podano, że w terminie 
składania kandydatur kandydaci powinni:

- być obywatelami jednego z dziesięciu państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej 
dnia 1 maja 2004 r. (Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, 
Słowenia i Węgry);

- być urzędnikami bądź pracownikami tymczasowymi Komisji lub połączonych z nią 
służb zajmującymi stanowisko o statusie administracyjnym „aktywne zatrudnienie”, 
„urlop na czas odbycia służby wojskowej”, „urlop rodzicielski lub ze względów 
rodzinnych”, „oddelegowanie w interesie służby” lub „oddelegowanie na swój własny 
wniosek” w ciągu sześciu pierwszych miesięcy oddelegowania w rozumieniu art. 35

                                               
1 Artykuł 27 Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.
2 Zob. w szczególności: Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie 

rekrutacji pracowników z UE-12 (operacyjny plan zatrudnienia i biura dla kadry zarządzającej, w tym 
budżet na badania naukowe); stan zaawansowania działań – 1 lutego 2009 r. i stan zaawansowania 
działań – 1 września 2008 r.
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i kolejnych Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich (zwanego 
dalej regulaminem).

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja pragnie przypomnieć tytułem wstępu, że zgodnie z regulaminem organ powołujący 
wykonuje swoje uprawnienia w ścisłym poszanowaniu przepisów regulaminu. Ponadto choć
dysponuje on znacznym zakresem swobodnego uznania, wykonuje swoje uprawnienia zawsze 
pod nadzorem sądowym. Główne zarzuty wysunięte w petycji należy rozpatrywać w świetle 
tego stwierdzenia.

a) Konkursy zarezerwowane dla obywateli dziesięciu państw, które przystąpiły do UE
w 2004 r.

Jeden z przepisów regulaminu stanowi, że organ powołujący działa wyłącznie w interesie 
służby. Decyzja o zorganizowaniu konkursu wewnętrznego nie jest zatem podejmowana 
z uwzględnieniem życzenia zainteresowanych osób pragnących stać się urzędnikiem 
Wspólnot. Przeciwnie – art. 29 ust. 1 regulaminu, który jest właściwą podstawą prawną
w omawianym przypadku, stanowi, że organ powołujący rozważa możliwość zorganizowania 
wewnętrznego konkursu „przed obsadzeniem wakującego stanowiska w instytucji” i po 
zbadaniu, czy stanowisko może zostać obsadzone w drodze przeniesienia, [powołania] lub 
awansu.

W omawianym przypadku stanowiska do obsadzenia są zarezerwowane na potrzeby 
rekrutacji obywateli UE-10. Po stwierdzeniu, że liczba pochodzących z UE-10 urzędników 
instytucji była dużo niższa niż liczba stanowisk zarezerwowanych dla obywateli UE-10, 
organ powołujący podjął decyzję o organizacji konkursu wewnętrznego. Oczywiste jest, że 
kryterium kwalifikacji w tego rodzaju konkursie (którego celem jest zatrudnienie urzędników 
będących obywatelami UE-10) powinno być obywatelstwo jednego z krajów UE-10.

Można naturalnie zastanowić się nad tym, jakie przyczyny powstrzymały Komisję przed
organizacją podobnego konkursu dla obywateli UE-15 i/lub UE-2.

Jeżeli chodzi o obywateli UE-15, odpowiedź jest prosta. Konkurs zarezerwowany wyłącznie 
dla obywateli UE-15 byłby sprzeczny z regulaminem. Możliwość organizacji pięciu 
konkursów, o których mowa, została zapewniona we wspomnianym wyżej rozporządzeniu
nr 401/2004. Nie ma natomiast analogicznego rozporządzenia, które zezwalałoby na 
organizację konkursów zarezerwowanych dla obywateli UE-15. Zgodnie z art. 2
wspomnianego rozporządzenia Komisja ma jedynie możliwość organizacji konkursów
w 11 językach urzędowych Unii używanych przed 1 maja 2004 r. Nie byłoby jednak możliwe 
wyłączenie z udziału w tego rodzaju konkursie obywateli 10 krajów, o których mowa (co 
więcej, w dwóch z tych dziesięciu krajów językiem urzędowym jest jeden z wymienionych 
11 języków).

Zorganizowanie konkursu w 11 językach UE-15 byłoby natomiast nieuzasadnione. Z jednej 
strony odsetek pracowników tymczasowych UE-15 AT2b (1,26%) i AT2d (0,47%) jest 
poniżej progu 3% całkowitej liczby stałych stanowisk dozwolonych w ramach listy stanowisk 
Komisji – progu, który Komisja ustanowiła w swojej decyzji dotyczącej zatrudniania 
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pracowników tymczasowych1. Z drugiej strony aktualnie dostępne listy rezerwowe laureatów 
konkursów, będących obywatelami UE-15 umożliwiają zaspokojenie potrzeb rekrutacyjnych
w nadchodzących latach.

Jeżeli chodzi o obywateli UE-2, sytuacja jest nieco bardziej złożona. Proporcja pracowników 
tymczasowych UE-2 do liczby stanowisk zajmowanych przez obywateli UE-2 (40%) jest 
bowiem jeszcze wyższa niż w przypadku obywateli UE-10. 

Komisja oceniła jednak, że na tym etapie rozważanie możliwości zorganizowania 
wewnętrznego konkursu zarezerwowanego dla obywateli UE-2 byłoby przedwczesne. 
Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej nastąpiło dopiero 1 stycznia 2007 r.
(czyli dwa lata później niż krajów UE-10). Co więcej, okres przejściowy, podczas którego 
stanowiska mogą być zarezerwowane dla obywateli UE-2, zakończy się dopiero z końcem 
2011 r. (a nie 2010 r., jak w przypadku UE-10). Wreszcie cele rekrutacyjne dotyczące UE-2 
(ustanowione na lata 2007–2011) nie zostały jeszcze osiągnięte. Komisja nie wyklucza zatem 
na tym etapie zorganizowania konkursu wewnętrznego zarezerwowanego dla obywateli 
UE-2, jest jednak zdania, że należy przeanalizować tę kwestię w chwili, gdy sytuacja 
faktyczna będzie jaśniejsza.

W związku z tym Komisja jest zdania, że nie należy anulować ani zmieniać warunków 
dostępu dotyczących przynależności państwowej w przypadku konkursów, o których mowa.

b) Konkursy zarezerwowane dla urzędników i pracowników tymczasowych

Kwestionowane kryterium kwalifikacji (umożliwiające jedynie urzędnikom i pracownikom 
tymczasowym udział w pięciu konkursach wewnętrznych, o których mowa, wykluczające 
więc w szczególności pracowników kontraktowych) nie jest wynikiem decyzji podjętej przez 
organ powołujący. Chodzi tu o bezpośrednie zastosowanie regulaminu, który w art. 29 
stanowi, że przed obsadzeniem wakującego stanowiska w instytucji organ powołujący (...) 
rozważa możliwość zorganizowania „wewnętrznego konkursu otwartego wyłącznie dla 
urzędników oraz personelu tymczasowego, określonych w art. 2 Warunków zatrudnienia 
innych pracowników Wspólnot Europejskich”.

Ponieważ jest to przepis regulaminu, Komisja nie miała innego wyboru, jak tylko go 
zastosować (czyli otworzyć omawiane konkursy wyłącznie dla urzędników i pracowników 
tymczasowych). Nie ma zatem powodu do nadania dalszego biegu temu punktowi petycji.

Komisja pragnie dodatkowo podkreślić, że ten przepis regulaminu nie dyskryminuje 
pracowników kontraktowych. Zgodnie z art. 2 Warunków zatrudnienia innych pracowników 
Wspólnot Europejskich pracownicy tymczasowi, podobnie jak urzędnicy, zajmują stanowiska 
znajdujące się na liście stanowisk załączonej do sekcji budżetu właściwej dla każdej 
instytucji. Inaczej jest w przypadku pracowników kontraktowych (którzy są wynagradzani
z innych środków i nie figurują na liście stanowisk).

                                               
1 Decyzja Komisji C(2004)1597/7 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie nowej polityki w dziedzinie 

rekrutacji i zatrudniania pracowników tymczasowych, art. 3. Dane liczbowe = stan na dzień 1 stycznia 
2009 r.
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Ze stwierdzenia tego wynika, że w przypadku, gdy pracownikowi tymczasowemu powiedzie 
się w konkursie wewnętrznym, instytucja będzie mogła go z łatwością zatrudnić, na jego 
własnym stanowisku lub na innym stanowisku (ale w tym przypadku pracownik tymczasowy 
zwolni stanowisko, które zajmuje). Inaczej jest w przypadku zatrudnienia pracownika 
kontraktowego będącego laureatem konkursu, które wymaga, podobnie jak w przypadku 
dowolnego laureata zewnętrznego, przeznaczenia na ten cel wakującego stanowiska.

W omawianym przypadku, jak wskazano wyżej, wszystkie stanowiska zarezerwowane dla 
obywateli UE-10 są zajęte (w trzech czwartych przez urzędników i w jednej czwartej przez 
pracowników tymczasowych). Wynika z tego, że nie ma stanowisk zarezerwowanych dla 
obywateli UE-10, które można by przeznaczyć na zatrudnienie pracownika kontraktowego, 
który zostałby dopuszczony do konkursu wewnętrznego (a tak nie jest) i odniósł w nim 
sukces, chyba że chciano by zwiększyć liczbę stanowisk zarezerwowanych dla obywateli 
UE-10 lub zwolnić przed czasem pracowników tymczasowych UE-10, którzy nie brali 
udziału w konkursie lub którym się w tym konkursie nie powiodło.

c) Stwierdzenia dotyczące wątpliwych praktyk

Komisja jest zdania, że ostatnia część petycji zawiera jedynie szereg bezpodstawnych 
stwierdzeń i oskarżeń.

Składający petycję twierdzi po pierwsze, że spośród 4000 urzędników UE-12 powołanych
w ciągu czterech ostatnich lat 1200 rozpoczynało pracę jako pracownicy tymczasowi. 
Komisja nie wie, skąd autor petycji czerpie te dane. W każdym wypadku należy stwierdzić, że
w dniu 1 lutego 2009 r. (petycja nosi datę 20 lutego) liczba urzędników UE-12 (powołanych
i stażystów) Komisji wynosiła nie 4000, ale 2945 (jak wynika z wyżej wspomnianego 
sprawozdania). Jeżeli chodzi o całkowitą liczbę pracowników tymczasowych UE-12 
zatrudnionych przez Komisję od 2004 r., wynosi ona zaledwie 15581, a w dniu 1 lutego 
2009 r. 1166 spośród nich było wciąż pracownikami tymczasowymi (co oznacza, że mniej niż 
300 urzędników było wcześniej pracownikami tymczasowymi). Daleko zatem do liczby 1200 
urzędników, którzy mieliby wcześniej być pracownikami tymczasowymi, jak niesłusznie 
utrzymuje składający petycję.

W petycji zasugerowano następnie, że to, iż owi urzędnicy (tych 1200, którzy mieli stać się 
urzędnikami, w rzeczywistości mniej niż 300) rozpoczynali pracę w Komisji jako pracownicy 
tymczasowi, jest konsekwencją „wątpliwej praktyki” („malpractice”).

Wszystkie konkursy organizowane dotychczas w celu rekrutacji obywateli UE-12 były 
konkursami otwartymi. Komisja wyraża w związku z tym trudności w zrozumieniu znaczenia 
krytyki sformułowanej w petycji i uważa stwierdzenia wysunięte pod adresem pracowników 
tymczasowych, powołanych na urzędników w wyniku otwartego konkursu, za oszczercze.

W petycji stwierdzono ponadto, że konkursy wewnętrzne, o których mowa, doprowadzą do 
zapewnienia większości („most”) pracowników tymczasowych pracy na całe życie. Także to 
stwierdzenie jest bardzo dalekie od prawdy. Przede wszystkim przewidziana liczba laureatów 
tych pięciu konkursów (550) jest mniejsza niż liczba pracowników tymczasowych UE-10 

                                               
1 Stan w czerwcu 2009 r. – źródło: Sysper i Sysper2.
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potencjalnie zainteresowanych (7931). Po drugie, konkursy te są otwarte również dla 
urzędników, i rzeczywiście, całkowita liczba kandydatów (1952) przewyższyła znacznie 
przewidzianą liczbę laureatów (550), co daje statystyczne prawdopodobieństwo sukcesu 
rzędu jednej czwartej (innymi słowy, wyraźnie mniej niż „większość”).

W petycji stwierdzono wreszcie, że owi pracownicy tymczasowi mieliby zostać powołani na 
urzędników bez uważnego sprawdzenia ich kwalifikacji. Także w tym przypadku krytyka 
zawarta w petycji jest nieuzasadniona. To prawda, że, jak wskazano w petycji, większość 
pracowników tymczasowych, o których mowa, została zatrudniona bez zastosowania 
formalnej procedury naboru. Jednak to właśnie między innymi z tego powodu Komisji 
zależało na zorganizowaniu pięciu omawianych konkursów wewnętrznych opartych na tych 
samych standardach co konkursy otwarte. Z jednej strony Komisja powierzyła organizację 
tych konkursów wewnętrznych EPSO, a z drugiej strony warunki konkursów wewnętrznych 
(charakter i trudność testów) oraz ogólne warunki dostępu (niezwiązane z wewnętrznym 
charakterem konkursu) zostały ustalone z zastosowaniem tych samych standardów, które są 
stosowane w przypadku konkursów zewnętrznych UE-10.

Powagę, z jaką prowadzone są te konkursy, ilustruje przebieg konkursu 
COM/INT/EU10/08/AST1, w przypadku którego liczba kandydatów była stosunkowo niska 
(196 kandydatów na 170 przewidzianych laureatów). Po testach komputerowych i części 
pisemnej pozostało już jedynie 86 kandydatów. Liczby te pokazują, że konkursy, o których 
mowa, są prawdziwymi konkursami, oraz że ich laureaci udowodnili swoje kwalifikacje do 
tego, aby stać się urzędnikami Wspólnot.

Wnioski

Komisja jest zdania, że nie ma powodu do nadania dalszego biegu przedmiotowej petycji.

Każdemu rozszerzeniu towarzyszą szczególne środki mające na celu wprowadzenie
w instytucjach w stosunkowo krótkim terminie odpowiedniej reprezentacji obywateli 
przystępujących państw członkowskich. Doświadczenie pokazuje, że te pozytywne środki 
wywołują często negatywne reakcje ze strony społeczeństw, które nie są nimi objęte. Szkoda 
jednak, że reakcje te prowadzą, jak w omawianym przypadku, do bezpodstawnych twierdzeń.

                                               
1 Szacowana liczba pracowników tymczasowych spełniających kryteria kwalifikacji: liczba pracowników 

tymczasowych Komisji będących obywatelami UE-10 pod koniec czerwca 2008 r. (to jest na 6 miesięcy 
przed terminem składania podań) – źródło: Data Warehouse.


