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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Temat: Petycja nr 1620/2008, którą złożył Konstantinos Anastopoulos (Grecja) w imieniu 
stowarzyszenia greckich doradców podatkowych „P.E.F.E.”, z dwoma podpisami, 
w sprawie nieprzestrzegania przez greckie organy odpowiedzialne za ewidencję 
gruntów przepisów dyrektywy Rady nr 91/533/WE w sprawie obowiązku 
pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych 
do umowy lub stosunku pracy

1. Streszczenie petycji

Autor petycji nawiązuje do biur tymczasowych utworzonych w związku z ewidencją gruntów 
prowadzoną aktualnie przez władze greckie. Twierdzi on, że prace rejestracyjne prowadzone 
są przez pracowników kontraktowych, którzy pracują w warunkach, a zwłaszcza godzinach 
pracy, pozostających w sprzeczności z dyrektywą Rady nr 91/533/WE w sprawie obowiązku 
pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy 
lub stosunku pracy.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 20 marca 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

„Petycja

Panhelleńskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych „P.E.F.E.” skarży się na naruszenie 
prawodawstwa wspólnotowego (dyrektywa nr 91/533/EWG). „P.E.F.E.” zwraca w 
szczególności uwagę, że wskutek wizyt członków organu zarządzającego tego stowarzyszenia 
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w różnych biurach katastru utworzonych decyzją „HEMCO”1 w celu uzyskania deklaracji 
wymaganych aktem nr 2308/1995, okazało się, że pracownicy pracujący tam pozostają w 
zależnym stosunku pracy i nie znają warunków swych umów o pracę, ponieważ pracodawcy 
nie przedstawili im dokumentu wymaganego prawem (art. 2 dekretu prezydenckiego nr 
156/1994) wdrażającego dyrektywę 91/533/EWG.

Ramy prawne

Prawo UE

Artykuł 2 dyrektywy 91/533/WE2 stanowi, że pracodawca zobowiązany jest poinformować 
pracowników o zasadniczych aspektach umowy lub stosunku pracy, które będą co najmniej 
obejmować następujące elementy: 

a) dane personalne stron; 

b) miejsce pracy; 

c) i) tytuł, stopień, charakter lub kategoria pracy, w której pracownik jest zatrudniony; lub ii) 
krótka charakterystyka lub opis pracy; 

d) data zawarcia umowy lub rozpoczęcia stosunku pracy; 

e) w przypadku czasowej umowy lub stosunku pracy spodziewana długość trwania tej umowy 
lub stosunku pracy; 

f) długość płatnego urlopu, do którego pracownik jest uprawniony, lub, jeżeli nie może on być 
określony przy udzielaniu informacji, procedury przyznawania i ustalania takiego urlopu; 

g) długość okresów wypowiedzenia, przestrzeganych przez pracodawcę i pracownika, w 
przypadku zakończenia umowy i stosunku pracy, lub, jeżeli nie może on być określony przy 
udzielaniu informacji, sposoby określania takich okresów wypowiedzenia; 

h) początkowe wynagrodzenie podstawowe pracownika, inne elementy składowe i 
częstotliwość wypłacania wynagrodzenia, do którego pracownik jest uprawniony; 

i) długość normalnego dnia lub tygodnia pracy pracownika; 

j) tam gdzie ma to zastosowanie; 

i) układy zbiorowe regulujące warunki pracy pracownika; 

lub 
                                               
1 Grecki urząd ds. kartografii i katastru.
2 Pełny tekst dyrektywy można znaleźć pod następującym adresem: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT



CM\785749PL.doc 3/3 PE427.011

PL

ii) w przypadku zawarcia układu zbiorowego poza przedsiębiorstwem przez specjalne 
wspólne organy lub instytucje nazwa kompetentnego organu lub wspólnej instytucji, w 
ramach której układy były zawarte. 

W artykule 3 dyrektywy określono sposoby i terminy przekazywania wymaganych informacji 
przez pracodawcę. 

Obowiązujące przepisy prawa krajowego

Grecja dokonała transpozycji wspomnianej dyrektywy do swego wewnętrznego porządku 
prawnego dekretem prezydenckim nr 156/1994.

Artykuł 2 dekretu tego stanowi, że pracodawca zobowiązany jest poinformować pracowników 
o zasadniczych aspektach umowy lub stosunku pracy, które będą co najmniej obejmować 
elementy przewidziane w ustępie drugim tego przepisu.

W artykule 3 dekretu określono sposoby (pisemna umowa o pracę lub inny dokument) i 
terminy (nie później niż dwa miesiące od daty rozpoczęcia pracy) przekazywania 
wymaganych informacji przez pracodawcę.   

Ponadto art. 7 dekretu stanowi, że zgodnie z art. 8 dyrektywy pracodawca naruszający jej 
przepisy podlega karom nałożonym przez odnośnego inspektora pracy.

Uwagi Komisji do petycji

Komisja posiada w zasadzie kompetencje w zakresie nadzorowania prawidłowej transpozycji
prawodawstwa wspólnotowego do krajowego porządku prawnego państw członkowskich.

Zadaniem odnośnych władz krajowych, w tym sądów, jest stosowanie transponowanych 
przepisów w praktyce przy właściwym poszanowaniu wymogów europejskich. 

Wnioski

Autor petycji proszony jest o zwrócenie się ze sprawą do odnośnych władz na szczeblu 
krajowym i wskazanie, że pracodawca naruszył swoje zobowiązania związane z 
przekazaniem informacji na temat stosunku umownego odnośnych pracowników.”


