
Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone.

2) Darko Graf zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 251 z 11.7.2016.

Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 9 lutego 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid – 

Hiszpania) – Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

(Sprawa C-443/16) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Dyrektywa 1999/ 
70/WE — Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz 

ETUC — Klauzula 4 — Kolejne umowy o pracę na czas określony zawierane w sektorze publicznym — 
Zmiana struktury organizacyjnej uniwersytetu — Przepisy krajowe — Włączenie nauczycieli 

akademickich szkół wyższych w skład korpusu nauczycieli akademickich uniwersytetów — Warunek — 
Uzyskanie tytułu doktora — Przekształcenie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w zatrudnienie 
w niepełnym wymiarze czasu pracy — Zastosowanie wyłącznie do nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w charakterze członków personelu tymczasowego — Zasada niedyskryminacji)

(2017/C 129/05)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Francisco Rodrigo Sanz

Strona pozwana: Universidad Politécnica de Madrid

Sentencja

Klauzulę 4 pkt 1 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego w dniu 18 marca 1999 r., stanowiącego 
załącznik do dyrektywy Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas 
określony, zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC, należy interpretować w ten sposób, że sprzeczny z nią jest przepis krajowy taki jak 
przepis rozpatrywany w postępowaniu głównym, który w kontekście środków zmieniających strukturę organizacyjną uniwersytetów 
pozwala właściwym organom administracji zainteresowanego państwa członkowskiego na skrócenie o połowę wymiaru czasu pracy 
nauczycieli akademickich szkół wyższych zatrudnionych w charakterze członków personelu tymczasowego ze względu na nieposiadanie 
przez nich tytułu doktora, w sytuacji gdy środkiem tym nie są objęci nieposiadający tytułu doktora nauczyciele akademiccy szkół wyższych 
mający status urzędników mianowanych. 

(1) Dz.U. C 410 z 7.11.2016.
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