
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 8 lipca 2010 r. — Wybranowski przeciwko Komisji 

(Sprawa F-17/08) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Nieumieszczenie 
nazwiska na liście rezerwy administratorów — Ocena z egza
minu ustnego — Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/60/06 — 
Uzasadnienie — Uprawnienia komisji konkursowej — Ocena 

kandydatów) 

(2010/C 246/70) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: A. Wybranowski (Warszawa, Polska) (przedsta
wiciel: adwokat Z. Wybranowski) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
K. Herrmann, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Zmiana lub stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu 
EPSO/AD/60/06 AD5 o nieumieszczeniu nazwiska skarżącego 
na liście rezerwy administratorów tego konkursu w związku z 
wynikami egzaminu ustnego. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona 

2) Andrzej Wybranowski zostaje obciążony kosztami postępowania 

( 1 ) Dz.U. C 158 z 21.6.2008, s. 25 

Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2010 r. — Stratakis 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-37/10) 

(2010/C 246/71) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Sofoklis Stratakis (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: 
adwokat F. Sigalas) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji jury konkursu ogólnego 
EPSO/AD/129/08 o nieuwzględnieniu skarżącego na liście 
rezerwowej opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji jury konkursu ogólnego 
EPSO/AD/129/08 z dnia 30 lipca 2009 r. o nieuwzględ
nieniu skarżącego na liście rezerwowej opublikowanej w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2010 r. — AD 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-46/10) 

(2010/C 246/72) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: AD (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat E. 
Boigelot) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzyznaniu stronie 
skarżącej dodatku na gospodarstwo domowe. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji PMO z dnia 13 listopada 
2009 r. o nieprzyznaniu stronie skarżącej dodatku na 
gospodarstwo domowe, przewidzianego w art. 1 ust. 2 
załącznika VII do regulaminu pracowniczego; 

— w każdym razie stwierdzenie nieważności decyzji PMO z 
dnia 9 września 2009 r. o nieprzyznaniu stronie skarżącej 
dodatku na gospodarstwo domowe, przewidzianego w art. 1 
ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego w 
zakresie w jakim decyzję tą można uznać za akt nieko
rzystny;
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