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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1437/2009, którą złożył Raffaele Mancuso (Włochy) w sprawie 
łamania zasady niedyskryminacji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciwko przepisowi, na mocy którego pracownicy służby 
publicznej we Włoszech, którzy zostali zwolnieni ze względów dyscyplinarnych lub 
z powodu niesatysfakcjonującego sposobu wykonywania pracy, nie mogą uczestniczyć 
w testach rekrutacyjnych na podobne stanowiska w sektorze publicznym. Uważa on, że osoby 
takie powinny mieć szansę na wykazanie poprawy oraz otrzymać możliwość ponownego 
udziału w procesie rekrutacji. Składający petycję utrzymuje, że jest to dyskryminacja, 
zważywszy, że podobnej zasady wykluczenia nie stosuje się w sektorze prywatnym. 
Odnosząc się między innymi do Karty praw podstawowych UE i prawa precedensowego 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, twierdzi on, że w obu sektorach warunki powinny 
być takie same.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Art. 15 Karty praw podstawowych UE1 (dotyczący wolności wyboru zawodu i prawa do 
podejmowania pracy) stanowi, co następuje:

                                               
1 Karta stała się prawnie wiążąca wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego (w dniu 1 grudnia 2009 r.).
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„1. Każdy ma prawo do podejmowania pracy oraz wykonywania swobodnie wybranego 
lub zaakceptowanego zawodu.

2. Każdy obywatel Unii ma swobodę poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, 
korzystania z prawa przedsiębiorczości oraz świadczenia usług w każdym państwie 
członkowskim. (…)”

W art. 20 karty (dotyczącym równości wobec prawa) ustanawia się, że „wszyscy są równi 
wobec prawa”.

Art. 21 karty (dotyczący niedyskryminacji) brzmi następująco:

„1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor 
skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub 
przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości 
narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

2. W zakresie zastosowania traktatów i bez uszczerbku dla ich postanowień szczególnych 
zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.”

Jednakże, zgodnie z art. 51 karty (dotyczącym zakresu stosowania), postanowienia karty mają 
zastosowanie do instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii przy poszanowaniu 
zasady pomocniczości oraz do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują 
one prawo Unii.

Nie istnieje żadne szczególne prawodawstwo UE w dziedzinie zatrudnienia dotyczące
warunków rekrutacji w sektorze publicznym bądź prywatnym, poza aktami prawnymi UE 
zakazującymi dyskryminacji w miejscu pracy. Dyskryminacja taka jest zakazana w zakresie, 
w jakim ma ona podłoże ze względu na przynależność państwową, płeć, pochodzenie rasowe 
lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną1.

Nie ma podstaw, które pozwalałyby stwierdzić, że składający petycję doświadczył
dyskryminacji w przedmiotowej sprawie z któregokolwiek ze względów wymienionych 
powyżej.

Ponadto wyroki ETS, na które powołuje się składający petycję, nie wydają się w tym 
przypadku adekwatne. W istocie sprawy te dotyczyły głównie ważności – w odniesieniu do 
praw podstawowych – aktów przyjętych przez instytucje WE. Z kolei przedmiotowa sprawa 
dotyczy ważności przepisów krajowych, których przyjęcie nie miało żadnego związku 
z wdrażaniem prawa UE. 

Wniosek

Biorąc pod uwagę, że nie istnieje żadne szczególne prawodawstwo UE w dziedzinie
zatrudnienia dotyczące warunków rekrutacji w sektorze publicznym bądź prywatnym, które 
miałoby zastosowanie w przedmiotowej sprawie, składającemu petycję zaleca się podjęcie 

                                               
1 W tej kwestii zob. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=pl
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postępowania w tej sprawie, jeżeli wyraża taką wolę, przed właściwymi organami krajowymi, 
w tym sądami, w oparciu o włoskie prawo krajowe.


