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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1877/2012, którą złożył(a) R.F. (Austria), w sprawie rzekomej 
dyskryminacji innych państw członkowskich wynikającej z wymogu 
przelewania przez urzędników Unii Europejskiej swoich wynagrodzeń na 
belgijskie rachunki bankowe

1. Streszczenie petycji

Odnosząc się do zamieszczonego w Regulaminie Pracowniczym wymogu zobowiązującego 
instytucje UE do przelewania wynagrodzeń na belgijski rachunek bankowy, składający(a) 
petycję stwierdza, że jest ono przestarzałe, ma charakter dyskryminacyjny w odniesieniu do 
pozostałych państw członkowskich, a ponadto, że nie uwzględnia sytuacji pracowników UE 
zatrudnionych w krajach trzecich, np. pracowników kontraktowych delegatur Unii, którzy 
nigdy nie mieszkali ani nie pracowali w Belgii. W związku z tym składający(a) petycję 
domaga się wprowadzenia do Regulaminu Pracowniczego odpowiedniej poprawki 
zezwalającej na przelewanie wynagrodzeń na rachunki bankowe prowadzone w innych 
państwach członkowskich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

W obecnie obowiązującej wersji artykułu 17 ust. 1 załącznika VII do regulaminu 
pracowniczego stwierdza się, że wypłata kwot należnych, tj. wypłata wynagrodzeń, powinna 
być dokonywana na rzecz każdego urzędnika w miejscu i w walucie państwa, w którym 
wykonuje on swoje obowiązki. W drodze odstępstwa od tego postanowienia pensje 
pracowników pracujących w państwach trzecich są wypłacane w euro w Belgii, zgodnie z 
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pierwszym zdaniem art. 11 załącznika X do regulaminu pracowniczego.

Komisja nigdy nie faworyzowała banków żadnego z państw członkowskich i utrzymuje 
relacje bankowe z bankami wszystkich państw członkowskich, ale jest zaniepokojona 
ograniczeniem wolności wyboru nałożonym na pracowników poprzez wspomniane 
postanowienie regulaminu pracowniczego. Takie ograniczenia są w szczególności niespójne z 
celami jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), który umożliwia obywatelom posiadanie 
jednego rachunku płatniczego do wykonywania wszystkich transakcji płatniczych na obszarze 
UE.

Komisja postarała się zatem rozwiązać istniejące trudności w szerszym kontekście reformy 
regulaminu pracowniczego w 2013 r.

 W następstwie wniosku Komisji z dnia 13 grudnia 2011 r. Parlament Europejski i Rada 
przyjęły niedawno obszerne poprawki do regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia 
innych pracowników Unii Europejskiej, które wejdą w życie dnia 1 stycznia 2014 r.1

Art. 17 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego wraz ze zmianami, brzmi:

„Wypłaty dokonuje się na rzecz każdego urzędnika w miejscu oraz w walucie państwa, w 
którym wykonuje on swoje obowiązki, lub, na wniosek urzędnika, w walucie euro do banku 
na terytorium Unii Europejskiej”.

Pierwsze zdanie art. 11 załącznika X do regulaminu pracowniczego wraz ze zmianami, brzmi:

„Wynagrodzenie, jak również dodatki określone w art. 10, wypłacane są w euro w Unii 
Europejskiej”.

W wyniku tego od 2014 r. zarówno pracownicy pracujący na obszarze UE, jak i ci pracujący 
poza UE będą mogli wybrać dowolny bank na obszarze UE, do którego będzie przelewane ich 
wynagrodzenie.

Komisja wierzy, że takie unowocześnienie obecnych ram prawnych zapewnia 
satysfakcjonujące rozwiązanie problemu naświetlonego przez osobę składającą petycję.

                                               
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. 
zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników 
Unii Europejskiej. 


