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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1420/2010, którą złożył M.A. (Francja) w imieniu Association de 
Soutien aux Vacataires de l’Enseignement Supérieur, w sprawie regulaminu 
pracowniczego dla tymczasowych pracowników sektora publicznego na 
francuskich uniwersytetach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tego, czy regulamin 
pracowniczy dla tymczasowych pracowników sektora publicznego na francuskich 
uniwersytetach, określony w dekrecie 87-889 z dnia 29 października 1987 r., jest zgodny 
z unijnym prawodawstwem. Chodzi w szczególności o znaczne opóźnienia (kilkumiesięczne) 
w wypłacaniu wynagrodzenia oraz arbitralne zasady zatrudniania i zwalniania pracowników.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Składający petycję skarży się na warunki pracy tymczasowych pracowników sektora 
publicznego na francuskich uniwersytetach w imieniu francuskiej organizacji tymczasowych 
pracowników szkolnictwa wyższego. Składający petycję pyta, czy przepisy francuskie (w 
szczególności dekret nr 87-889 z dnia 29 października 1987 r. w sprawie warunków 
zatrudniania i pracy pracowników tymczasowych w szkolnictwie wyższym) naruszają prawo 
UE, np. art. 15 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który przyznaje każdemu 
obywatelowi UE, między innymi, swobodę poszukiwania zatrudnienia i pracy w dowolnym 
państwie członkowskim. 
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Uwagi Komisji

Ogólnie rzecz biorąc, państwa członkowskie mają swobodę ustalania organizacji swojego 
sektora publicznego (w przedmiotowej sprawie – publicznych instytucji edukacyjnych), w 
tym zasad rekrutacji i warunków pracy personelu. Krajowe przepisy nie mogą jednak 
naruszać prawa UE. 

Swobodny przepływ pracowników

Prawo UE dotyczące swobodnego przepływu pracowników (art. 45 TFUE i art. 3 i 7 ust. 1 
rozporządzenia nr 1612/68 w sprawie swobodnego przepływu pracowników) zobowiązuje 
państwa członkowskie do traktowania pracowników migrujących w kwestii dostępu do miejsc 
pracy i warunków pracy w taki sam sposób jak własnych obywateli. 

W dekrecie nr 87-889 nie przewiduje się innego traktowania pracowników migrujących. 
Składający petycję nie podaje żadnych informacji, które wskazywałyby, że pracownicy 
migrujący są w praktyce traktowani inaczej. 

Dlatego służby Komisji nie widzą tu naruszenia przepisów UE dotyczących swobodnego 
przepływu pracowników. 

Prawo pracy

Konkretny problem znacznych opóźnień w wypłacie wynagrodzeń, który został poruszony 
przez składającego petycję, nie jest objęty prawem UE (ani postanowieniami Traktatu, ani 
przepisami prawodawczymi1w dziedzinie społecznej/pracy). Wspomniany dekret nr 87-889 
nie reguluje kwestii terminów płatności wynagrodzeń. Wobec braku konkretnych wymogów 
narzucających takie opóźnienia sprawa ta wchodzi w zakres prawa i praktyk krajowych. W 
związku z tym Komisja nie może podjąć interwencji na rzecz składającego petycję.

Wnioski

Sprawa poruszona w petycji nie wskazuje na wystąpienie naruszenia prawa UE.

                                               
1 Dyrektywa w sprawie opóźnień w płatnościach (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach 
handlowych) nie ma tu zastosowania, gdyż ma ona zastosowanie tylko do transakcji „między przedsiębiorstwami 
lub między przedsiębiorstwami a władzami publicznymi, które prowadzą do dostawy towarów lub świadczenia 
usług za zapłatą”.


