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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0601/2007, którą złożył Anastassios Ghiatis (Grecja) w imieniu 
związku pracowników Alpha Bank, z jednym podpisem, w sprawie 
ubezpieczenia dla pracowników Alpha Bank i naruszenia przepisów 
dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania 
i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nawiązuje do systemu dodatkowych ubezpieczeń społecznych 
ustanowionego dla pracowników Alpha Bank w celu zapewnienia miesięcznych wynagrodzeń 
i odpraw dla pracowników odchodzących z banku z powodu wieku, inwalidztwa, wypadków 
itp. Płatności dokonywane są w formie świadczeń z tytułu ubezpieczenia, a także są 
uwzględniane pośród indywidualnych warunków pracy negocjowanych pomiędzy 
pracownikami a bankiem. Jednocześnie zarząd Alpha Bank postanowił, bez uprzedniego 
powiadomienia lub konsultacji z personelem, dokonać przeniesienia systemu dodatkowego 
ubezpieczenia społecznego do nowego wspólnego systemu ubezpieczeń społecznych dla 
pracowników, ETAT, ustanowionego zgodnie z ustawą 3371/05. Ustawa ta reguluje kwestie 
związane z ubezpieczeniem społecznym dla pracowników instytucji kredytowych i zawiera 
rozróżnienie między bezpośrednim ubezpieczeniem dla pracowników banków, zapewniane 
przez zakład ubezpieczeń społecznych IKA, a dodatkowym ubezpieczeniem zapewnianym w 
ramach systemu ETAT. Zgodnie z przedmiotową ustawą banki nie muszą wypełniać 
zobowiązań umownych ani wobec instytucji ubezpieczenia bezpośredniego, ani 
dodatkowego, pod warunkiem dokonania płatności kwoty ustalonej nie na podstawie 
statystycznych badań dotyczących ubezpieczeń, lecz „badań gospodarczych”, w wyniku 
czego wspomniana kwota jest znacznie niższa niż ta pierwotna. W związku z powyższym 
składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie, w jakim stopniu 
jednostronna decyzja zarządu Alpha Bank o przeniesieniu obowiązującego w banku systemu 
dodatkowych ubezpieczeń społecznych do systemu ETAT jest zgodna z właściwymi 
przepisami UE, zwłaszcza z dyrektywą 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
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ustanawiającą ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z 
pracownikami we Wspólnocie Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Petycję złożył związek zawodowy pierwszej instancji, „Związek Pracowników Alpha Bank”, 
w sprawie rzekomego złamania przepisów: a) dyrektywy 2002/14/WE1 i b) art. 87 ust. 1 WE.

Należy również zauważyć, że „Związek Pracowników Alpha Bank” skierował do Komisji 
Europejskiej podobną skargę, która jako taka została oficjalnie zarejestrowana.

a) W odniesieniu do dyrektywy 2002/14/WE (dalej zwanej dyrektywą) 

Wspomniany wyżej związek pracowników twierdzi, w szczególności, że zmieniona ustawa 
3371/05 narusza art. 4 wymienionej wyżej dyrektywy, gdyż art. 62 ustawy zezwala 
pracodawcy na złożenie do „wspólnego systemu ubezpieczeń społecznych dla pracowników 
banków” (ETAT) jednostronnego wniosku w sprawie włączenia do tego systemu
pracowników banku ubezpieczonych w „systemie dodatkowych ubezpieczeń społecznych 
ustanowionym dla pracowników Alpha Bank”. Według składającego petycję art. 62 ustawy 
nie zapewnia żadnej konkretnej procedury informowania i przeprowadzenia konsultacji z 
przedstawicielami pracowników przed złożeniem takiego jednostronnego wniosku ani nie 
odwołuje się w tym zakresie do żadnego innego właściwego aktu. Przepis ten zachęca zatem 
pracodawców do podejmowania decyzji bez uprzedniego informowania pracowników i 
konsultowania się z nimi w sprawach związanych z ich stosunkami ustawowymi. Choć art. 62 
ust. 7 ustawy rzeczywiście zobowiązuje ETAT do tego, by w wypadku złożenia 
jednostronnego wniosku przez jedną stronę zwrócił się o opinię do drugiej strony, przepis ten 
najprawdopodobniej nie naprawi skutków braku wcześniejszych informacji i konsultacji z 
pracownikami.

Związek pracowników dodaje, że wymogi zawarte w dyrektywie są również łamane na 
poziomie praktyki urzędowej. W szczególności, choć związek wielokrotnie kierował do
ETAT oraz do Ministerstwa Finansów i Spraw Gospodarczych pisma, w których domagał się 
udostępnienia danych przedłożonych tym instytucjom przez bank ALPHA i dotyczących 
„badania gospodarczego” przewidzianego w art. 62 ustawy, związek pracowników nigdy tych 
danych nie otrzymał. Ponadto składający petycję zwrócił się do Inspekcji Pracy2, twierdząc, 
że bank złamał jego prawa w zakresie informowania pracowników i przeprowadzania 
konsultacji, oraz wzywając do nałożenia stosownych kar. Do dziś składający petycję nie 
otrzymał odpowiedzi na swoje pisma.
                                               
1 Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiająca ogólne 

ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, 
Dz.U. L 80 z 23.3.2002 r., str. 29.

2 Pisma z dni 7 lutego i 17 kwietnia 2007 r.
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b) W odniesieniu do art. 87 ust. 1 WE

Ponadto składający petycję twierdzi, że przepisy ustawy 3371/05 stoją w wyraźnej 
sprzeczności z art. 87 ust. 1 WE, gdyż dają bankom możliwość „wycofania się” ze
zobowiązań umownych wobec (przeszłych i aktualnych) pracowników dzięki zwyczajnemu 
pokryciu „kosztów”, których wysokość ma być określana nie na podstawie badania 
aktuarialnego, lecz w oparciu o specjalne badanie gospodarcze cechujące się wątpliwą
przejrzystością, legalnością i trafnością. Według składającego petycję sytuacja ta stanowi de 
facto formę pośredniej pomocy państwa dla banków, która rzekomo zakłóca konkurencję 
między bankami w UE. 

Składający petycję dodaje, że wyniki „badania gospodarczego” zleconego przez Ministerstwo 
Gospodarki i Finansów, przekazane mu dnia 24 kwietnia 2007 r., przewidują wypłacenie 
przez Alpha Bank na rzecz IKA-ETEAM i ETAT łącznej sumy 543 000 000 euro, która ma 
minimalną wysokość w porównaniu z rzeczywistymi zobowiązaniami banku wobec jego 
personelu i emerytów, które sięgają 1 550 635 920 euro, na co wskazały wyniki badania 
aktuarialnego przeprowadzonego przez biegłych z inicjatywy składającego petycję.

Grecka ustawa 3371/05 (zmieniony art. 62) przewiduje włączenie do ETAT („wspólnego 
systemu ubezpieczeń społecznych dla pracowników banków”) pracowników banku 
ubezpieczonych w „dodatkowych funduszach ubezpieczeń społecznych dla pracowników 
instytucji kredytowych”1, w szczególności po rozwiązaniu tych funduszy i zgodnie z 
określoną procedurą. Włączenie to następuje po złożeniu do ETAT właściwego wniosku 
przez właściwe organy przedmiotowych stron, pracodawcy lub pracowników. Jeśli właściwy 
organ jednej z przedmiotowych stron złożył jednostronny wniosek o włączenie, ETAT zwraca 
się do właściwego organu drugiej strony o wydanie opinii w tej sprawie. Ministerstwo 
Finansów i Spraw Gospodarczych zleca przeprowadzenie „badania gospodarczego” w celu 
określenia sumy, jaka ma zostać wypłacona przez pracodawcę i „fundusz dodatkowych 
ubezpieczeń społecznych” tytułem rekompensaty za takie włączenie.

Dnia 21 listopada 2006 r. ALPHA Bank złożył jednostronny wniosek o włączenie swoich 
pracowników do systemu ETAT. ETAT zwrócił się do drugiej strony, tj. do składającego 
petycję, o wydanie opinii w tej sprawie.

Aby móc sformułować tę opinię, składający petycję wielokrotnie zwracał się do ETAT oraz 
do Ministerstwa Finansów i Spraw Gospodarczych, aby przekazano mu dane przedłożone 
przez ALPHA Bank, na podstawie których zostanie przeprowadzone „badanie gospodarcze”. 
Dane te nie zostały mu udostępnione.

Składający petycję zwrócił się również do Inspekcji Pracy (po raz ostatni w dniu 17 kwietnia 
2007 r.), twierdząc, że bank złamał jego prawa dotyczące informowania i przeprowadzania 
konsultacji z pracownikami oraz zwracając się o nałożenie stosownych kar. Do dziś nie 
udzielono mu odpowiedzi.

                                               
1 Fundusze te zostały utworzone na mocy umów zbiorowych, które stanowią część indywidualnych umów 

o pracę.
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Badanie zostało przeprowadzone bez udziału składającego petycję, a jego wyniki 
zakomunikowano mu dnia 25 kwietnia 2007 r.

a) W odniesieniu do dyrektywy 2002/14/WE

Grecka ustawa 3371/05 przewiduje jedynie możliwość jednostronnego złożenia przez 
pracodawcę wniosku o włączenie jego pracowników do systemu ETAT. Choć przepisy te nie 
ustanawiają żadnej konkretnej procedury informowania przedstawicieli pracowników i 
konsultowania się z nimi przed złożeniem takiego jednostronnego wniosku ani nie odwołują
się wprost do żadnego właściwego aktu w tym zakresie, nie musi to oznaczać, że wspomniane 
informacje i konsultacje nie są wymagane w innym akcie prawnym.

Dekret prezydencki nr 240 został przyjęty i wszedł w życie dnia 9 listopada 2006 r. celem 
transponowania dyrektywy w Grecji. ETS skazał Grecję za opóźnienie w dokonaniu 
transpozycji (orzeczenie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C-381/06). 

Art. 4 ust. 2 lit. c) dekretu prezydenckiego 240/2006 dosłownie przytacza art. 4 ust. 2 lit. c) 
dyrektywy (dotyczącą praktycznych ustaleń w sprawie informowania i przeprowadzania 
konsultacji). Ponadto art. 8 dekretu prezydenckiego 240/2006 transponuje art. 8 dyrektywy 
(dotyczący ochrony praw). 

Decyzje pracodawców, takie jak decyzja będąca przedmiotem rozpatrywanej petycji, wydają 
się uwzględnione w dekrecie prezydenckim 240/2006, ponieważ mogą prowadzić do 
znacznych zmian w stosunkach umownych (patrz art. 4 ust. 2 lit. c) dyrektywy i dekretu 
prezydenckiego 240/2006).

Dnia 3 stycznia 2008 r. Komisja Europejska skierowała pismo do greckich władz, zwracając 
się o dostarczenie uwag na temat argumentów składającego petycję związanych ze 
stosowaniem przepisów dyrektywy. Ponadto Komisja Europejska zwróciła się o przekazanie 
opinii na temat tego, czy dekret prezydencki nr 240/2006, zwłaszcza jego art. 4 ust. 2 lit. c),
ma zastosowanie w opisanej wyżej sytuacji, tj. wówczas gdy pracodawca (bank) zamierza 
skierować do systemu ETAT jednostronny wniosek o włączenie do systemu swoich 
pracowników ubezpieczonych w systemie dodatkowych ubezpieczeń społecznych banku.

Dnia 11 marca 2008 r. greckie władze udzieliły następującej odpowiedzi na piśmie:

i) Brak konsultacji pomiędzy bankiem i skarżącym nie stanowi pogwałcenia dyrektywy, 
ponieważ nie ma ona zastosowania w przedmiotowej sprawie, przede wszystkim z 
następujących powodów:

Kwestie związane z prawami emerytalnymi są wyłączone z umów zbiorowych i reguluje je 
państwo, zgodnie z art. 22 ust. 5 greckiej konstytucji. Decyzja pracodawcy dotycząca 
włączenia pracowników banku do systemu ETAT nie ma związku ze zmianą organizacji 
pracy ani treści umów zbiorowych. Nie podlega ona zatem art. 4 ust. 2 lit. c) dyrektywy, która 
wymienia wszystkie sytuacje, w jakich ma ona zastosowanie. Decyzja pracodawcy wiąże się 
raczej z życiem pracowników po okresie zatrudnienia, które nie jest objęte zakresem
stosowania wspomnianego przepisu.
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ii) Nawet gdyby uznano, że dyrektywa nakłada na pracodawcę obowiązek konsultowania się z 
pracownikami w sprawach związanych z emeryturą/ubezpieczeniem społecznym, greckie 
władze uważają, że argumenty skarżącego pozbawione są wszelkich podstaw prawnych, 
ponieważ Ministerstwo Gospodarki zleciło przeprowadzenie „badania gospodarczego”
trzeciemu niezależnemu konsultantowi. W tych okolicznościach trudno zrozumieć, co 
miałoby być przedmiotem konsultacji. Ponadto sytuacja związana z ubezpieczeniem 
społecznym członków związku pracowników nie uległa zmianie, ponieważ w wypadku braku 
porozumienia między pracodawcą i pracownikami włączenie pracowników banku do systemu
ETAT jest niemożliwe, a fundusz i jego aktywa pozostają nietknięte zgodnie z art. 62 ust. 6 
lit. c) ustawy 3371/2005. 

Co więcej, skarżący nie skorzystał z żadnych dostępnych mu środków prawnych, aby uzyskać 
dostęp do pożądanych dokumentów. W szczególności nie złożył on żadnego wniosku w 
oparciu o art. 902 CC lub art. 25 ust. 4 ustawy 1756/88 i nie zabiegał przed właściwymi 
sądami administracyjnymi o zadośćuczynienie za zaniechanie podjęcia działań sądowych 
(dotyczących nałożenia kar) przez Inspekcję Pracy. 

b) W odniesieniu do art. 87 ust. 1 WE

W odniesieniu do przeniesienia zobowiązań emerytalnych Komisja Europejska na początek 
odwołuje się do decyzji nr 597/2006 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie reformy 
organizacji systemu dodatkowych świadczeń emerytalno-rentowych w greckim sektorze 
bankowym. W decyzji tej Komisja Europejska stwierdziła, że przeniesienie zobowiązań 
emerytalno-rentowych z systemu specjalnego do powszechnego systemu zabezpieczeń 
społecznych nie obejmuje pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu WE.

Należy przypomnieć, że we wspomnianej decyzji dokonuje się rozróżnienia między 
podstawowymi i szczególnymi prawami w zakresie pobierania dodatkowych emerytur. W 
wypadku praw podstawowych Komisja Europejska uznaje w decyzji, że reforma uchroniłaby 
banki przed ewentualną utratą równowagi finansowej między wpłaconymi składkami a 
podstawowymi świadczeniami emerytalnymi. Komisja Europejska uznała jednak, że 
ponieważ banki, które należą już do systemu ETEAM nie muszą pokrywać deficytu swojego 
organu ubezpieczeniowego, takie obciążenie finansowe jest „anormalne” i pokrycie 
związanych z nim kosztów przez państwo nie oznacza gospodarczego uprzywilejowania 
banków (patrz ust. 80-88 decyzji).

W odniesieniu do oceny zobowiązań związanych ze szczególnymi dodatkowymi prawami 
emerytalnymi, Komisja Europejska oceniła i zatwierdziła metodę prognozowanych uprawnień 
jednostkowych w postaci przedstawionej przez greckie władze. Należy podkreślić, że jest to 
metoda aktuarialna narzucana przez międzynarodowe standardy rachunkowości (IAS 19). 
Komisja Europejska uznała, że ta metoda, która wchodzi w zakres jednej z dwóch ważnych 
kategorii aktuarialnych metod finansowania, jest powszechnie uznawana, i wykorzystuje 
metodę aktuarialną do oceny finansowanych systemów emerytalnych. Należy również 
zwrócić uwagę, że zgodnie ze wspomnianymi standardami rachunkowości i z powszechną 
praktyką metoda ta uwzględnia odpowiedzialność banku w obecnych i przeszłych okresach. 
Nie uwzględniałaby ona zatem żadnych finansowych nierówności między przyszłymi 
zobowiązaniami i składkami, tj. zobowiązaniami i składkami gromadzonymi po przeniesieniu 
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zobowiązań do systemu ETEAM/ETAT. Komisja Europejska uznała również, że podstawowe 
założenia stosowane w przedstawionej metodzie są uzasadnione. 

W rezultacie Komisja Europejska doszła do wniosku, że metoda stosowana przez greckie 
władze gwarantuje właściwą ocenę zobowiązań związanych ze szczególnymi dodatkowymi 
prawami emerytalnymi, które mają zostać przejęte przez systemy ETAT i ETEAM. 

W celu oceny kosztów przejęcia każdego banku, który zwróci się o włączenie do 
powszechnego systemu, przeprowadzona zostanie specjalna analiza finansowa oparta na 
metodzie zatwierdzonej przez Komisję Europejską.

Wniosek

Co się tyczy dyrektywy 2002/14/WE, według Komisji Europejskiej interpretacja art. 4 ust. 2
lit. c) dyrektywy przez greckie władze wydaje się nadmiernie restrykcyjna i wszystko 
wskazuje na to, że nie uzasadnia jej ani litera (tj. „zmiany w stosunkach umownych”), ani 
duch tej dyrektywy. Decyzje pracodawców, takie jak decyzja analizowana w przedmiotowym 
wypadku, prawdopodobnie podlegają przepisom dyrektywy, gdyż mogą prowadzić do 
znacznych zmian w stosunkach umownych.

W piśmie z dnia 15 maja 2008 r. Komisja Europejska poinformowała skarżącego o treści 
odpowiedzi udzielonej przez greckie władze, w szczególności o zawartych w niej
argumentach, i zwróciła się do niego o dostarczenie uwag w tej sprawie. 

Komisja Europejska zwróciła uwagę na to, że w każdym wypadku – zważywszy na czas 
trwania ewentualnej interwencji/postępowania Komisji Europejskiej oraz na fakt, że takie 
postępowanie, o ile w ogóle zostanie rozpoczęte, nie będzie miało żadnego bezpośredniego 
wpływu na indywidualną sytuację skarżącego1 – zabieganie o zadośćuczynienie przed 
właściwymi sądami w Grecji leży w interesie składającego petycję.

Co się tyczy art. 87 ust. 1 WE, nie przesądzając indywidualnej sytuacji w sprawie Alpha 
Bank, w której Komisja Europejska nie zajęła stanowiska, należy podkreślić, że zlecona 
specjalna analiza finansowa dotycząca tego banku wydaje się przestrzegać metod 
zatwierdzonych we wspomnianej decyzji Komisji Europejskiej (nr 597/06).

Komisja Europejska będzie informowała Komisję Petycji o dalszych postępach w obydwu 
sprawach.

                                               
1 Będzie ono dotyczyło jedynie ogólnej kwestii braku zgodności greckiego ustawodawstwa i/lub praktyki z 
prawem UE.


