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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1716/2012, którą złożyła Maria Iancu (Rumunia), w sprawie jej 
umowy o pracę we Włoszech oraz rzekomej dyskryminacji obywateli 
Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, której w 2003 r. zaproponowano we Włoszech pracę w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, wyraża sprzeciw w związku z niebezpiecznymi warunkami swojej 
pracy, wskazując, że musiała przenosić bardzo ciężkie przedmioty, co stanowiło naruszenie 
przepisów prawa pracy. Utrzymuje ona, że nie otrzymała pełnego wynagrodzenia oraz że 
umowa z nią została wypowiedziana bez uzasadnienia. W związku ze wszczęciem 
postępowania sądowego składająca petycję wyraża sprzeciw wobec przewlekłości procedur 
i rzekomego dyskryminowania jej osoby, wskazując, że urzędnicy kilkakrotnie czynili 
pogardliwe uwagi na temat jej narodowości.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Aspekty związane ze swobodnym przepływem pracowników

Zgodnie z prawem UE dotyczącym swobodnego przepływu pracowników (art. 45 TFUE oraz 
rozporządzenie (UE) nr 492/2011 w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz 
Unii) państwa członkowskie są zobowiązane do traktowania pracowników migrujących 
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w obrębie UE w taki sam sposób jak własnych obywateli, jeśli chodzi o dostęp do miejsc 
pracy i warunki pracy, w tym zwolnienia.

Mimo iż w czasie, o którym mowa, obowiązywał okres przejściowy dla pracowników 
rumuńskich, z chwilą gdy obywatel Rumunii został dopuszczony do rynku pracy danego
państwa członkowskiego i uzyskał w tym państwie legalne zatrudnienie, był on również 
uprawniony do korzystania z wszystkich praw przysługujących mu na mocy przepisów UE 
dotyczących swobodnego przepływu pracowników, w tym z zasady dotyczącej traktowania 
takiego obywatela na równi z obywatelami tego państwa w kwestiach związanych 
z zatrudnieniem i warunkami pracy, w tym ze zwolnieniami. 

Zarówno art. 45 TFUE, jak i rozporządzenie (UE) nr 492/2011 w sprawie swobodnego 
przepływu pracowników wewnątrz Unii są bezpośrednio stosowane w państwach 
członkowskich. Każdy pracownik może zatem odwoływać się do nich przed krajowymi 
organami i sądami, które są najwłaściwsze do weryfikowania i ustalania wszystkich istotnych 
faktów oraz egzekwowania właściwych przepisów. 

Komisja Europejska nie może wszcząć bezpośredniego postępowania przeciwko prywatnemu 
pracodawcy. Komisja może interweniować tylko wtedy, gdy przepisy krajowe naruszają 
prawo Unii lub gdy organ władzy publicznej dopuszcza się łamania prawa Unii. Z informacji 
przedstawionych przez składającą petycję nie wynika, by w kwestii zwolnień przewidziano w 
prawie włoskim traktowanie innych obywateli UE inaczej niż obywateli Włoch. Jeżeli w 
związku ze swoją sytuacją składająca petycję czuje się dyskryminowana we Włoszech jako 
pracownik migrujący, powinna wnieść sprawę do sądu krajowego. 

Aby zapewnić na szczeblu krajowym lepsze stosowanie prawa obywateli UE do pracy w 
innym państwie członkowskim, Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw 
przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników. Dyrektywa 
2014/54/UE, przyjęta w dniu 16 kwietnia 2014 r., ma na celu usunięcie istniejących 
przeszkód, które utrudniają swobodny przepływ pracowników i obejmują m.in. brak wiedzy 
wśród pracodawców z sektora państwowego i prywatnego na temat przepisów UE oraz 
trudności napotykane przez mobilnych obywateli w uzyskaniu informacji i pomocy w 
przyjmujących państwach członkowskich.1 Państwa członkowskie mają dwa lata na 
transpozycję tej dyrektywy do swoich systemów prawnych.

Aspekty związane z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy

Niektóre aspekty pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy reguluje na szczeblu UE 
dyrektywa 97/81/WE. Celem tej dyrektywy jest wprowadzenie w życie porozumienia 
ramowego zawartego w dniu 6 czerwca 1997 r. między organizacjami międzybranżowymi o 
charakterze powszechnym. W porozumieniu ramowym ustanowiono ogólne zasady i 
minimalne wymagania w odniesieniu do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także 
stworzono ogólne ramy służące eliminacji dyskryminacji pracowników pracujących w 
niepełnym wymiarze godzin, a także poprawieniu jakości tego rodzaju pracy oraz ułatwieniu 
rozwoju dobrowolnego zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z informacji 
przedstawionych przez składającą petycję nie wynika, by doszło do naruszenia przepisów tej 
dyrektywy. 

                                               
1 Dz.U. L 128 z 30.4.2014, s. 8.



CM\1052965PL.doc 3/5 PE551.800v01-00

PL

Aspekty związane z przedstawionymi przez składającą petycję informacjami na temat 
bezpieczeństwa i higieny pracy (ciężkie przedmioty)

Składająca petycję, której praca polegała na przemieszczaniu towarów, wskazuje, że 
pracowała w niezwykle niebezpiecznych warunkach niezgodnych z przepisami w dziedzinie 
ochrony pracowników. Twierdzi ona w szczególności, że z powodu podnoszenia i 
przemieszczania w miejscu pracy ciężkich przedmiotów (ok. 800–1000 kg przez 8 godz.) 
doszło u niej do nieodwracalnego uszkodzenia kręgosłupa, co potwierdzają lekarze 
specjalizujący się w medycynie pracy. 

W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy głównym aktem prawnym na szczeblu UE jest 
dyrektywa 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników w miejscu pracy1 (zwana dalej „dyrektywą 89/391/EWG”). Ustanawia 
ona ogólne zasady profilaktyki oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 
w miejscu pracy. Dyrektywę tę uzupełnia szereg dyrektyw szczegółowych, w rozumieniu 
art. 16 ust. 1, w różnych dziedzinach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

W szczególności w dyrektywie Rady 90/269/EWG z dnia 29 maja 1990 r. określono 
minimalne wymagania dotyczące ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku 
możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników2. Do celów 
tej dyrektywy „ręczne przemieszczanie ciężarów” oznacza „każdy rodzaj transportowania lub 
podtrzymywania ciężarów, przez jednego lub więcej pracowników, włączając w to 
podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie lub przesuwanie ciężaru, który z 
powodu swojej charakterystyki albo z powodu niesprzyjających warunków ergonomicznych 
powoduje zagrożenie, zwłaszcza możliwość wystąpienia urazów kręgosłupa u pracowników”. 
Pojęcie to jest doprecyzowane w załączniku I do tej dyrektywy. W dyrektywie 90/269/EWG 
wprowadzono wymóg, zgodnie z którym pracodawca podejmuje odpowiednie 
przedsięwzięcia organizacyjne lub stosuje odpowiednie środki, zwłaszcza wyposażenia 
technicznego, w celu uniknięcia konieczności ręcznego przemieszczania ciężarów. Jeżeli nie 
można uniknąć ręcznego przemieszczania ciężarów przez pracowników, pracodawca 
zobowiązany jest zapewnić podczas takiego przemieszczania jak największy poziom 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i podjąć w tym celu odpowiednie przedsięwzięcia 
organizacyjne, użyć odpowiednich środków lub dostarczyć pracownikom takich środków, aby 
zmniejszyć zagrożenie związane z ręcznym przemieszczaniem ciężarów, uwzględniając przy 
tym załącznik I do tej dyrektywy. 

Państwa członkowskie dokonują transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego i dlatego to 
przepisy krajowe mają zastosowanie do konkretnych sytuacji; od chwili transpozycji to 
właściwe organy krajowe (zasadniczo inspektoraty pracy) są odpowiedzialne za 
egzekwowanie przepisów krajowych transponujących prawodawstwo UE w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Dyrektywa 90/269/EWG została transponowana do 
włoskiego prawa. 

W związku z powyższym to właściwe organy włoskie są odpowiedzialne za prowadzenie 
dochodzenia w sprawie wszelkich przypadków nieprzestrzegania praw pracowniczych oraz za 
stosowanie w razie konieczności właściwych sankcji. Składająca petycję może zatem 
rozważyć wniesienie sprawy do odpowiedniego oddziału Inspektoratu Pracy poprzez 
                                               
1 Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1.
2 Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 9.
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zwrócenie się do regionalnej dyrekcji ds. zatrudnienia (Direzione Regionale del Lavoro) lub 
dyrekcji ds. zatrudnienia w danej prowincji (Direzione Provinciale del Lavoro)1, a także może 
domagać się zbadania jej sprawy przez INAIL (Istituto nazionale per l’Assicurazione contro 
gli Infortuni sul Lavoro – Włoski Urząd ds. Odszkodowań Pracowniczych)2. Składająca 
petycję może także domagać się w sądach we Włoszech odszkodowania za urazy doznane 
w miejscu pracy, które powstały na skutek nieprzestrzegania przez pracodawcę jego 
obowiązków prawnych wynikających z przepisów krajowych wdrażających dyrektywę 
90/269/EWG. W celu złożenia skargi dotyczącej przypadków niewłaściwego administrowania 
w działaniach organów krajowych składająca petycję może skontaktować się z siecią 
regionalnych Rzeczników Praw Obywatelskich3.

Aspekty związane z długością postępowań sądowych

Przewidywalne, sprawnie wydawane i wykonalne decyzje wymiaru sprawiedliwości to ważne 
strukturalne elementy otoczenia atrakcyjnego dla biznesu i zatrudnienia, które to elementy są 
istotne dla zapewnienia skuteczności prawa Unii, zważywszy na zasadniczą rolę sądów 
krajowych w egzekwowaniu przepisów unijnych. Niedociągnięcia w krajowych systemach 
sądownictwa nie są zatem jedynie problemem dla danego państwa członkowskiego, lecz 
mogą również mieć wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku i systemu prawnego UE 
jako całości. 

Długość postępowań sądowych jest wskaźnikiem wydajności danego systemu sądownictwa, a 
także stanowi ważny aspekt prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu, które jest prawem podstawowym zagwarantowanym w tradycjach 
konstytucyjnych wspólnych dla wszystkich państw członkowskich i potwierdzonym w art. 47 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. 

W związku z brakiem uregulowań unijnych w tej dziedzinie to w ramach krajowych 
systemów prawnych poszczególnych państw członkowskich określa się zasady postępowania 
mające na celu zapewnienie ochrony praw, z których obywatele mogą korzystać na mocy 
prawa Unii. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika jednak 
jasno, że, zapewniając ochronę sądową w celu zagwarantowania praw, z których obywatele 
korzystają na mocy prawa Unii, sądy krajowe muszą przestrzegać art. 47 Karty i ogólnych 
unijnych zasad równoważności i skuteczności.4 Oznacza to również przestrzeganie prawa 
danej osoby do tego, by jej sprawa została rozpatrzona w rozsądnych ramach czasowych.5

Kwestię skuteczności krajowych wymiarów sprawiedliwości uwzględnia się na szczeblu 
unijnym w ramach licznych procesów politycznych. Poprawa jakości, niezawisłości 
i skuteczności systemów sądowniczych jest jednym z priorytetów europejskiego semestru, tj. 
unijnego rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej. Podobnie jak wszystkie pozostałe 
państwa członkowskie UE Włochy również uczestniczą w 2014 r. w europejskim semestrze. 

                                               
1 http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/Pages/default.aspx.
2 http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home.
3 http://www.difensorecivicotoscana.it/.
4 Zob. wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-93/12 Agrokonsulting-04, pkt 35 oraz przytoczone 
orzecznictwo. 
5 Zob. przytoczony powyżej wyrok w sprawie C-93/12 Agrokonsulting-04, pkt 55.
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Ponadto Komisja Europejska opracowała tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości1, która 
jest narzędziem informacyjnym mającym na celu wspieranie UE i państw członkowskich w 
osiąganiu większej skuteczności wymiaru sprawiedliwości poprzez zapewnienie 
obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych danych. Tablica wyników zawiera również 
dane dotyczące długości niektórych postępowań sądowych. Państwa członkowskie, które 
odpowiadają za administrację swoich wymiarów sprawiedliwości, mogą wykorzystać te dane 
do przeprowadzenia ewentualnych reform. 

W 2012, 2013 i 2014 r. Rada2 zatwierdziła na wniosek Komisji opracowane dla Włoch 
zalecenia dla poszczególnych krajów. Na 2014 r. zaleca się Włochom „terminowe 
monitorowanie skutków reform przyjętych w celu zwiększenia wydajności sądownictwa w 
sprawach cywilnych, z myślą o zapewnieniu ich skuteczności i podjęciu w razie potrzeby 
dodatkowych działań” (zalecenie nr 3). 

Wniosek

Z informacji zawartych w petycji nie wynika, aby Włochy naruszyły prawo Unii. 
Egzekwowanie właściwych przepisów leży w gestii organów włoskich, w tym sądów 
krajowych. 

                                               
1 Komunikat Komisji pt. „Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2014 r.” (COM(2014) 155 final).
2 Zob.: zalecenie Rady (2012/C 219/14) z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie krajowego programu 
reform Włoch z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez 
Włochy programu stabilności na lata 2012–2015; zalecenie Rady (2013/C 217/11) z dnia 9 lipca 
2013 r. w sprawie krajowego programu reform Włoch z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat 
przedstawionego przez Włochy programu stabilności na lata 2012–2017.


