
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 3 marca 2009 r. – Patsarika przeciwko Cedefop 

(Sprawa F-63/07) ( 1 ) 

(Służba publiczna – Pracownicy kontraktowi – Zmiana 
miejsca zatrudnienia – Prawo do obrony – Rozwiązanie 

umowy na koniec okresu próbnego – Wyrok zaoczny) 

(2009/C 102/53) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Maria Patsarika (Saloniki, Grecja) (przedstawi-
ciele: adwokaci N. Korogiannakis i N. Keramidas) 

Strona pozwana: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego (Cedefop) (przedstawiciele: M. Fuchs, pełno-
mocnik, wspierany przez adwokata P. Anestisa) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Cedefop z dnia 20 września 
2006 r. rozwiązującej umowę na czas określony ze skarżącą na 
koniec okresu próbnego oraz żądanie odszkodowania. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) M. Patsarika pokryje trzy czwarte swoich kosztów postępowania. 

3) Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego pokryje 
swoje własne koszty postępowania oraz jedną czwarta kosztów 
poniesionych przez M. Patsarikę. 

( 1 ) Dz.U. C 283 z 24.11.2007 s. 43 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 29 stycznia 2009 r. – Petrilli przeciwko Komisji 

(Sprawa F-98/07) ( 1 ) 

(Służba publiczna – Pracownicy kontraktowi do zadań pomoc-
niczych – Dopuszczalność – Akt niekorzystny – Artykuły 3 b i 
88 WZIPW – Czas trwania umowy – Artykuł 3 ust. 1 decyzji 
Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie maksymalnego 
czasu zatrudnienia niestałego personelu w służbie Komisji – 

Zgodność z prawem) 

(2009/C 102/54) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Nicole Petrilli (Woluwé-Saint-Étienne, Belgia) 
(przedstawiciel: J.-L. Lodomez, avocat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: D. Martin i B. Eggers, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Po pierwsze żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu 
powołującego oddalającej, na podstawie decyzji Komisji z dnia 
28 kwietnia 2004 r. w sprawie maksymalnego czasu zatrud-
nienia niestałego personelu w służbie Komisji, żądanie skarżącej 
odnowienia [ponownego zawarcia] jej umowy o pracę w 
charakterze pracownika kontraktowego i po drugie żądanie 
odszkodowania i zadośćuczynienia 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdzona zostaje nieważność decyzji Komisji Wspólnot Euro-
pejskich z dnia 20 lipca 2007 r. oddalającej żądanie ponownego 
zawarcia umowy z pracownikiem kontraktowym do zadań pomoc-
niczych na rzecz N. Petrilli. 

2) W terminie trzech miesięcy od daty wydania niniejszego wyroku 
wstępnego strony przekażą Sądowi informację o kwocie odszkodo-
wania i zadośćuczynienia z tytuły szkód poniesionych i krzywd 
doznanych w związku z wydaniem niezgodnej z prawem decyzji 
z dnia 20 lipca 2007 r. określonej przez nie w ugodzie. Jeżeliby 
strony nie doszły do porozumienia każda ze stron dokona oszaco-
wania tej kwoty. 

3) Rozstrzygnięcie o kosztach zostaje odroczone do czasu wydania 
orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U. C 297 z 8.12.2008, s. 48
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