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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1397/2008, którą złożył Raffele Mancuso (Włochy), w sprawie 
nierównych praw pracowników posiadających umowy na czas określony oraz 
pracowników mających umowy na stałe

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że nadal funkcjonują różnice między prawami pracowników 
posiadających umowy na stałe a prawami osób mających umowy na czas określony. Jako 
przykład podaje on prawo do wzięcia urlopu w celu udziału w porównawczym badaniu 
rekrutacyjnym lub urlopu naukowego w celu przygotowania się do takiego badania. 
Składający petycję uważa, że różnice takie są sprzeczne z traktatem rzymskim z 1957 r.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 kwietnia 2009 r.

Składający petycję twierdzi, że we Włoszech istnieją różnice między prawami pracowników 
posiadających umowy na stałe a prawami osób mających umowy na czas określony. Jako 
przykład podaje on prawo do wzięcia urlopu w celu udziału w porównawczym badaniu 
rekrutacyjnym lub urlopu naukowego w celu przygotowania się do takiego badania.

Dyrektywa 1999/70/WE dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas 
określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców 
(UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską 
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Konfederację Związków Zawodowych (ETUC)1 wymaga, by państwa członkowskie 
ustanawiały środki w celu zapewnienia, iż nie zachodzi niesprawiedliwa dyskryminacja osób 
mających umowy na czas określony w odniesieniu do warunków pracy. Konkretnie 
porozumienie ramowe stanowi, że:

Cel (klauzula 1)
Celem niniejszego Porozumienia jest:
a) poprawa warunków pracy na czas określony, poprzez zagwarantowanie przestrzegania 
zasady niedyskryminacji;
(…)

Zasada niedyskryminacji (klauzula 4)
1. Jeżeli chodzi o warunki pracy, pracownicy zatrudnieni na czas określony nie będą 

traktowani w sposób mniej korzystny niż porównywalni pracownicy zatrudnieni na 
czas nieokreślony, jedynie z tego powodu, że pracują na czas określony, chyba że 
zróżnicowane traktowanie uzasadnione jest powodami o charakterze obiektywnym.

2. O ile jest to właściwe, zastosowanie ma zasada pro rata temporis.
3.  Warunki stosowania niniejszej klauzuli określone zostaną przez państwa 

członkowskie, po konsultacji z partnerami społecznymi, i/lub przez partnerów 
społecznych, z uwzględnieniem regulacji wspólnotowych oraz ustawodawstwa 
krajowego, układów zbiorowych i praktyki.

4. Kryteria w zakresie długości okresu zatrudnienia, dotyczące szczególnych warunków 
zatrudnienia, będą takie same w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na czas 
określony, jak w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na czas, nieokreślony, 
chyba że zróżnicowanie kryteriów w zakresie długości okresu zatrudnienia 
uzasadnione jest powodami o charakterze obiektywnym.

Warunki zatrudnienia nie są wyraźnie zdefiniowane w prawie wspólnotowym, choć 
w sprawie C-307/05 Del Cerro Alonso Trybunał stwierdził, że termin ten odnosi się do 
wynagrodzenia.

Dyrektywa 1999/70/WE została transponowana na grunt prawa włoskiego dekretem 
legislacyjnym nr 368 z dnia 6 września 2001 r. (po zmianach). Art. 6 transponuje 
zobowiązania klauzuli 4 porozumienia ramowego gwarantującej równe traktowanie 
pracowników zatrudnionych na czas określony w odniesieniu do warunków pracy, chyba że 
zróżnicowane traktowanie uzasadnione jest powodami o charakterze obiektywnym. Art. 6 
włoskiej ustawy określa następujące dziedziny, w których należy stosować równe traktowanie 
(chyba że istnieją obiektywne przyczyny dla odmiennego traktowania): „urlopy, bonusy 
świąteczne i «trzynaste» pensje, odprawy i inne świadczenia wypłacane przez 
przedsiębiorstwo pracownikom zatrudnionym na podobnych stanowiskach na czas 
nieokreślony (…)”.
Nie ma jednak pewności co do zakwalifikowania we Włoszech jako „warunków pracy” 
ewentualnego prawa do wzięcia urlopu w celu udziału w porównawczym badaniu 
                                               
1 Dz.U. L 175 z 10.7.1999, s. 43.
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rekrutacyjnym lub urlopu naukowego w celu przygotowania się do takiego badania. W opinii 
Komisji nie istnieje żadna istotna przesłanka do wykluczenia go z zakresu tego pojęcia.

Dlatego Komisja skontaktuje się z władzami włoskimi, aby dowiedzieć się, czy uznają one 
prawo do wzięcia urlopu w celu udziału w porównawczym badaniu rekrutacyjnym lub urlopu 
naukowego w celu przygotowania się do takiego badania za „warunki pracy” w rozumieniu 
klauzuli 4 ust. 1 porozumienia ramowego załączonego do dyrektywy 1999/70/WE.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

W odpowiedzi na pismo Komisji władze włoskie poinformowały, że:

 art. 6 dekretu z mocą ustawy nr 368 z dnia 6 września 2001 r. w sprawie umów 
o stosunek pracy na czas określony potwierdza zasadę niedyskryminacji między 
osobami zatrudnionymi na czas nieokreślony i określony, co zostało ustanowione 
w klauzuli 4. porozumienia ramowego;

 gwarantem stosowania się pracodawców do zasady niedyskryminacji są kary 
administracyjne ustanowione w art. 12 dekretu z mocą ustawy 368/2001, który 
w ten sposób zapewnia rzeczywiste stosowanie fundamentalnej zasady ustanowionej 
w klauzuli 4. porozumienia ramowego; 

 zasady regulujące umowy na czas nieokreślony mają zastosowanie więc do umów 
na czas określone, o ile są ze sobą zgodne. Pracownicy zatrudnieni na umowę na czas 
określony mają prawo w szczególności do wszystkich dodatków, które 
są przyznawane pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony w ramach danego 
przedsięwzięcia, proporcjonalnie do okresów wykonywanej pracy, pod warunkiem 
że umowa na czas określony ze swej natury nie jest z tym niezgodna;

 w odniesieniu do prawa pracowników zatrudnionych na czas określony do urlopów 
naukowych, władze włoskie wskazują, że art. 7 dekretu z mocą ustawy nr 368/2001 
stanowi, iż „krajowe wspólne porozumienia dotyczące pracy mogą ustanawiać 
procedury i narzędzia mające na celu ułatwianie pracownikom zatrudnionym na czas 
określony dostępu do właściwych możliwości szkoleniowych, aby podnieść ich 
kwalifikacje, przyczyniać się do rozwoju ich kariery i zwiększać ich mobilność 
zawodową”.

Wniosek

Komisja wnosi z odpowiedzi przekazanej przez władze włoskie, że włoskie prawo 
(w szczególności art. 6 dekretu z mocą ustawy nr 368 z dnia 6 września 2001 r.) wymaga 
od pracodawcy przyznawania pracownikom zatrudnionym na czas określony prawa 
do wzięcia urlopu w celu udziału w porównawczym badaniu rekrutacyjnym lub urlopu 
naukowego w celu przygotowania się do takiego badania na zasadzie pro rata temporis, jeśli 
jest ono przyznawane pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony na podobnym 
stanowisku i nie jest niezgodne z umową na czas określony.

W świetle powyższej informacji składający petycję powinien przedstawić swoją sprawę 
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właściwym władzom krajowym, jeśli jest przekonany, że włoskie prawo nie zostało 
prawidłowo zastosowane lub że jego pracodawca nie działa w zgodzie z krajowym 
prawodawstwem.


