
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 12 czerwca 2013 r. — Bogusz przeciwko Fronteksowi 

(Sprawa F-5/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel tymczasowy — Personel Fron
teksu — Zmiana warunków odbycia okresu próbnego przewi
dzianych w art. 14 WZIPW — Zwolnienie po okresie 
próbnym — Ustalenie celów — Zarzut podniesiony po raz 

pierwszy na rozprawie) 

(2013/C 252/76) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Sławomir Bogusz (Dobroszyce, Polska) (przed
stawiciel: adwokat S. Pappas) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą 
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich 
Unii Europejskiej (przedstawiciele: S. Vuorensola i H. Caniard, w 
charakterze pełnomocników, wspierani przez adwokatów A. 
Duron i D. Waelbroecka) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Fronteksu o ukaraniu 
skarżącego oraz decyzji o jego zwolnieniu. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje w części odrzucona i w pozostałym zakresie odda
lona. 

2) Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na 
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej 
pokrywa własne koszty i zostaje obciążona jedną czwartą kosztów 
poniesionych przez Sławomira Bogusza. 

3) Sławomir Bogusz pokrywa trzy czwarte własnych kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 133 z 5.5.2012, s. 29. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 19 
czerwca 2013 r. — BY przeciwko EASA 

(Sprawa F-8/12) ( 1 ) 

(Personel EASA — Członek personelu tymczasowego — 
Wypowiedzenie z powodu niespełniania wymogów związanych 
z poziomem świadczonej pracy — Obowiązek pomocy — Przy
czyna nienależąca do zakresu trudności zawodowych — 
Molestowanie psychiczne — Choroba — Odszkodowanie i 

zadośćuczynienie) 

(2013/C 252/77) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: BY (Lasne, Belgia) (przedstawiciel: adwokat B.-H. 
Vincent) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 
(EASA) (przedstawiciele: F. Manuhutu, pełnomocnik wspierany 
przez adwokatów D. Waelbroecka i A. Durona) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o wypowiedzeniu 
umowy o pracę ze skarżącym oraz żądanie naprawienia szkody 
i zadośćuczynienia krzywdzie poniesionych, zgodnie z twierdze
niem skarżącego, w związku z tym wypowiedzeniem, a także 
molestowaniem 

Sentencja wyroku 

1) Od Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego zostaje zasą
dzona na rzecz BY kwota odpowiadająca dziewięciu miesiącom 
wynagrodzenia netto, które uzyskiwał on przez wypowiedzeniem. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego pokrywa własne 
koszty oraz koszty poniesione przez BY. 

( 1 ) Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 28 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 26 czerwca 2013 r. — Di Prospero przeciwko Komisji 

(Sprawa F-12/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Powołanie — Pomyślny wynik konkursu 
w następstwie skierowanego do skarżącego zaproszenia do 
wzięcia udziału w konkursie w wykonaniu wyroku — 
Powołanie do grupy zaszeregowania ze skutkiem wstecznym) 

(2013/C 252/78) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Rita Di Prospero (Bruksela, Belgia) (przedstawi
ciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
B. Eggers, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji Komisji 
oddalającej wniosek skarżącej o zaszeregowanie jej do grupy 
AD 11 ze skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 2010 r. i 
żądanie naprawienia poniesionej szkody i doznanej krzywdy. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 18 
października 2011 r. odmawiającej Ricie Di Prospero zaszerego
wania do grupy AD 11 od dnia 1 stycznia 2010 r.
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