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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1454/2009, którą złożyła M.E.S. (Malta) w sprawie problemów
z uzyskaniem umowy o pracę na czas nieokreślony mimo nieprzerwanego 
zatrudnienia przez ostatnie siedem lat

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o pomoc w uzyskaniu umowy na 
czas nieokreślony po przepracowaniu w sposób ciągły ostatnich siedmiu lat na stanowisku 
zastępcy asystenta nauczyciela w oparciu o umowy na czas określony. Składająca petycję 
wyjaśnia, że uzyskała szereg kwalifikacji nauczycielskich, jednak w Wydziale Edukacji na 
Malcie odmówiono zawarcia z nią umowy na czas nieokreślony.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Petycja

Składająca petycję przez ostatnich 7 lat pracowała w sposób ciągły jako zastępca asystenta 
nauczyciela w oparciu o umowy na czas określony, jednak w Wydziale Edukacji na Malcie 
odmówiono zawarcia z nią umowy na czas nieokreślony.

Uwagi Komisji



PE441.112 2/2 CM\814450PL.doc

PL

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 
Konfederację Związków Zawodowych (ETUC)1 (zwana dalej „dyrektywą”) wymaga 
ustanowienia w państwach członkowskich środków zapobiegających nadużywaniu kolejnych 
umów na czas określony. 

Malta dokonała transpozycji przedmiotowej dyrektywy w oparciu o zarządzenie 51/07 
(zmienione zarządzeniami 239/08 i 376/09), które w art. 7 przewiduje, że umowa na czas 
określony przechodzi w umowę na czas nieokreślony, jeżeli pracownik był w sposób ciągły 
zatrudniony przez cztery lata i nie zachodzą obiektywne przesłanki dla odnowienia lub 
przedłużenia umowy na czas określony. Ustawodawstwo maltańskie stanowi, że obiektywne 
przesłanki muszą wynikać z precyzyjnie określonych i konkretnych okoliczności 
charakteryzujących daną działalność. Okoliczności takie mogą wynikać w szczególności ze 
specyficznej natury lub z właściwych cech charakterystycznych zadań, jakie mają być 
wykonywane w ramach umowy na czas określony. Rolą właściwych władz krajowych jest 
ustalenie okoliczności, w których obiektywne przesłanki mogą występować. W art. 7 ust. 5 
definiuje się termin „zatrudniony w sposób ciągły” jako odnoszący się do tych umów na czas 
określony, które są odnawiane w ciągu sześciu miesięcy od momentu ich wygaśnięcia, a okres 
między jedną a drugą umową uwzględnia się przy obliczaniu czteroletniego okresu 
kwalifikującego.

Wydaje się, że okoliczności sprawy składającej petycję są uwzględnione w ustawodawstwie
krajowym Malty. Poprawne stosowanie zarządzenia 51/07 to sprawa dla sądów krajowych. 
Składającą petycję należy odesłać do przepisów art. 8 zarządzenia 51/07, który precyzuje, że 
pracownik może złożyć w sądzie pracy skargę, iż jego pracodawca naruszył prawo przyznane 
mu tymi uregulowaniami.

Wniosek

W przedmiotowej petycji nie porusza się kwestii zgodności z dyrektywą 1999/70/WE
dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez 
Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie 
Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków 
Zawodowych (ETUC). Nie przedstawiono żadnego dowodu, że rząd Malty nie przestrzega 
prawa unijnego w tym przypadku.

                                               
1 Dz.U. L 175 z 10.7.1999, s. 43.


