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STRESZCZENIE 
Dnia 13 lipca 2017 r. Dyrekcja Generalna ds. Budżetu w Parlamencie Europejskim zleciła Blomeyer & 
Sanz przeprowadzenie niniejszego badania w okresie od lipca do października 2017 r.1 Celem 
badania było pogłębione rozumienie ram prawnych regulujących odprawy przejściowe (OP) dla 
osób, które sprawowały funkcję publiczną w instytucjach lub organach UE. OP to miesięczne 
płatności dla osób, które sprawowały funkcję, dokonywane przez okres od sześciu miesięcy do 
trzech lat po ustaniu mandatu lub zakończeniu sprawowania funkcji. Badaniem objęto Parlament 
Europejski (PE), Komisję Europejską (KE), przewodniczącego Rady Europejskiej oraz Sekretarza 
Generalnego Rady Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Europejski 
Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Centralny (EBC), Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD). Zasady mające zastosowanie 
do tych instytucji zestawiono z podejściem stosowanym w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (UE), państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych. W niniejszym 
streszczeniu przedstawiono podstawowe ustalenia, wnioski oraz zalecenia. 

Ustalenia – przegląd literatury i stanowiska społeczeństwa obywatelskiego 

Osoby, które sprawowały funkcję publiczną, mają obecnie więcej możliwości podjęcia pracy w 
nowym zawodzie i dane empiryczne potwierdzają, że większość takich osób rzeczywiście zatrudnia 
się w nowym miejscu. 

Niniejsze badanie wnosi znaczną wartość, ponieważ istniejąca literatura naukowa w nikłym stopniu 
pokazuje dalsze losy osób, które sprawowały funkcję. Brak jest opracowań, które koncentrowałyby 
się na odprawach przejściowych. Nie ma również opracowań, które kwestionowałyby uzasadnienie 
dla odpraw przejściowych. Odprawa przejściowa ma na celu: 1) rekompensatę za okresy braku 
zatrudnienia i dochodów, 2) wynagrodzenie za wkład w dobro publiczne przez lata wykonywania 
mandatu lub sprawowania funkcji, 3) rozwiązanie problemu niedostępności innych świadczeń dla 
osób, które sprawowały funkcję, zwłaszcza świadczeń dla bezrobotnych. 

Uzasadnienie odprawy przejściowej jest niezbyt solidne, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że osoby 
sprawujące funkcje korzystają z sieci kontaktów, co powinno im zapewnić możliwość kolejnego 
zatrudnienia, czyli stanowią grupę rzadko narażoną na ryzyko niepewnego zatrudnienia. 

Osoby, które sprawowały funkcję, są w dzisiejszych czasach mocno narażone na konflikt interesów, 
a to za sprawą na ogół wysokiej aktywności zawodowej po zakończeniu sprawowania funkcji. 
Odprawy przejściowe mają zapobiegać konfliktowi interesów, niemniej zbyt wysokie odprawy 
przejściowe mogą negatywnie wpłynąć na zaufanie publiczne. Nie ma dowodów empirycznych, 
które potwierdzałyby skuteczność odprawy przejściowej w zapobieganiu konfliktowi interesów. 

Politykę instytucji unijnych oraz prawodawstwo dotyczące odpraw przejściowych skomentowało 
kilka organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym Sojusz na rzecz Przejrzystości Lobbingu i 
Uregulowań Prawnych Dotyczących Etyki (Alliance for Lobbying Transparency and Ethics 
Regulation, ALTER-EU), Transparency International EU, Corporate Europe Observatory oraz 
Europejskie Stowarzyszenie Podatników (Taxpayers’ Association of Europe – TAE). Te organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego przyznają, że odprawy przejściowe mają zasadnicze znaczenie w 
zapobieganiu konfliktowi interesów. Opowiadają się one za wprowadzeniem bardziej 
rygorystycznych warunków dotyczących zatrudnienia, które można podjąć w okresie pobierania 

                                                            
1 W skład zespołu badawczego wchodzili dr Christoph Demmke, Roland Blomeyer (wspomagany 
przez Annikę Weikinnis) oraz dr Mike Beke. 
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odprawy przejściowej, proponując dostosowanie okresu pobierania odprawy przejściowej do czasu 
obowiązywania ograniczeń po zakończeniu sprawowania funkcji. 

Ustalenia – ramy regulacyjne 

• Jakie przepisy obowiązują w sprawie odpraw przejściowych? Ramy regulacyjne 
instytucji unijnych w odniesieniu do odprawy przejściowej są rozdrobnione, a przepisy 
opracowują różne instytucje według różnych procedur (np. wyłącznie Rada, PE za zgodą 
Rady). Kwestię odpraw przejściowych w instytucjach UE regulują głównie: (i) decyzja 
2005/684/WE w odniesieniu do posłów do PE; (ii) rozporządzenie nr 422/67/EWG w 
odniesieniu do osób, które pełniły funkcję publiczną przed 4 marca 2016 r. w Radzie 
(przewodniczący), w KE, Trybunale, w odniesieniu do Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) i osób, które pełniły 
funkcję publiczną w EBI; oraz (iii) rozporządzenie (UE) 2016/300 w odniesieniu do osób, 
które zajmowały wysokie stanowiska publiczne przed 4 marca 2016 r. w tych samych 
instytucjach, o których mowa w rozporządzeniu nr 422/67/EWG oraz w Trybunale 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w odniesieniu do Sekretarza Generalnego Rady; odprawy 
przejściowe w EBC oparto na przepisach rozporządzenia nr 422/67/EWG. 

• Dlaczego odprawy przejściowe są wymagane? Decyzja 2005/684/WE oraz 
rozporządzenie (UE) 2016/300 tłumaczą odprawę przejściową koniecznością zapewnienia 
zabezpieczenia finansowego; rozporządzenie nr 422/67/EWG nie zawiera uzasadnienia dla 
odprawy przejściowej. Warto zwrócić uwagę na brak wyraźnej wzmianki o jakichkolwiek 
powiązaniach między odprawą przejściową a ograniczeniami w zakresie zatrudnienia 
po zakończeniu sprawowania funkcji. Niezależnie od tego, obecne ramy regulacyjne są w 
znacznym stopniu wzorowane na ramach obowiązujących we wczesnych latach 
sześćdziesiątych XX w., kiedy wprowadzono odprawy przejściowe w kontekście trzech 
lat ograniczeń zawodowych zgodnie z art. 9 Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Węgla i Stali. Niedostosowanie czasu wypłacania odprawy przejściowej do czasu 
obowiązywania ograniczeń po zakończeniu sprawowania funkcji wyjaśnia, dlaczego 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego postulują, aby czas obowiązywania wymogów 
po zakończeniu sprawowania funkcji wydłużyć do dwóch lat w celu pełnego dostosowania 
ich do maksymalnego czasu wypłacania odprawy przejściowej na podstawie 
rozporządzenia (UE) 2016/300 oraz do trzech lat na podstawie rozporządzenia nr 
422/67/EWG. W istocie, podczas gdy w przypadku niektórych instytucji okres wypłacania 
odprawy przejściowej jest dłuższy niż okres obowiązywania ograniczeń po zakończeniu 
sprawowania funkcji (np. w KE, Radzie, EBI, EBC), to w przypadku innych sytuacja jest 
odwrotna (na mocy rozporządzenia (UE) 2016/300 w odniesieniu do Trybunału 
Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego). Państwa członkowskie w większości kładą 
nacisk na wykorzystanie odprawy przejściowej w celu zapewnienia zabezpieczenia 
finansowego (AT, BE, CZ, DE, FI, FR, IT, NL, SE, SK). Co ciekawe, rzadko wspominają o tym, że 
odprawa przejściowa przyczynia się do uniknięcia konfliktu interesów (ES, CA). 

• Kto korzysta z odprawy przejściowej? Do odprawy przejściowej uprawnionych jest w 
sumie 866 osób sprawujących funkcje, przy czym większość z nich (około 87 %) to posłowie 
do PE. Warto zauważyć, że w instytucjach UE uprawnienie do odprawy przejściowej nie 
wiąże się ze „trybem” zakończenia sprawowania funkcji, a w ramach prawnych nie 
rozróżnia się dobrowolnej rezygnacji od wygaśnięcia mandatu. Odprawa przejściowa należy 



Transitional allowances for former EU office holders - too few conditions? 
Executive Summary - PL 

_________________________________________________________________________________ 

PL  PE603.806 

się „z chwilą ustania jego funkcji” lub gdy „osoba zajmująca stanowisko publiczne 
zaprzestała jego zajmowania” (odpowiednio 422/67/EWG i (UE) 2016/300) oraz „po 
zaprzestaniu pełnienia funkcji” (2005/684/WE). W BE, CH, UK oraz w EBOR osoba pełniąca 
funkcję publiczną zrzeka się prawa do odprawy przejściowej, kiedy składa dobrowolną 
rezygnację. 

• Jak długo obowiązuje uprawnienie do odprawy przejściowej? Zgodnie z 
rozporządzeniem nr 422/67/EWG uprawnienie do odprawy przejściowej przysługuje przez 
trzy lata. W rozporządzeniu (UE) 2016/300 okres, w którym przysługuje uprawnienie do 
odprawy przejściowej, dostosowano do okresu zajmowania stanowiska publicznego, 
niemniej nie może on być krótszy niż sześć miesięcy i dłuższy niż dwa lata. KE potwierdza, 
że minimalny okres, w którym przysługuje uprawnienie do odprawy przejściowej, wynosi 
sześć miesięcy, tzn. w przypadkach gdy osoba sprawowała funkcję krócej niż sześć miesięcy, 
okres, w którym przysługuje uprawnienie, nie jest równy okresowi sprawowania funkcji. W 
decyzji 2005/684/EWG okres, w którym przysługuje uprawnienie do odprawy przejściowej, 
wynosi od sześciu do 24 miesięcy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z wymogami 
PE byli posłowie są uprawnieni do odprawy przejściowej, jeśli zajmowali stanowisko przez 
co najmniej jeden rok. Przykłady spoza instytucji UE wskazują na znaczne różnice w 
przyjętych rozwiązaniach, począwszy od płatności jednorazowych (CA, CZ, IT, UK, NATO, 
OECD, OBWE), przez trzymiesięczne odprawy przejściowe (AT, FR, NL, SK), a skończywszy na 
15-letnich (SE). 

• Jaka jest wartość pieniężna odprawy przejściowej? Rozporządzenie nr 422/67/EWG oraz 
rozporządzenie (UE) 2016/300 uprawniają osoby, które sprawowały funkcję, do 
miesięcznego świadczenia w wysokości 40-65 % wynagrodzenia podstawowego, zależnie 
od okresu sprawowania funkcji. Decyzja 2005/684/EWG uprawnia byłych posłów do 
odprawy przejściowej równoważnej wynagrodzeniu, które poseł pobierał, czyli nie ma tu 
zakresu procentowego w zależności od długości okresu sprawowania funkcji. Dla 
zobrazowania, niniejsze badanie przedstawia przykład fikcyjnej osoby, która sprawowała 
funkcję / była posłem do PE przez pięć lat – taka osoba sprawująca funkcję jest uprawniona 
do odprawy przejściowej w wysokości 235 055,88 EUR (Sekretarz Generalny, Rada UE) lub 
324 377,11 EUR (przewodniczący, Rada Europejska; przewodniczący, KE; prezes, Trybunał 
Sprawiedliwości UE; prezes, EBI) wypłaconych na przestrzeni 24 miesięcy. Były poseł do PE 
uprawniony jest tymczasem do kwoty 50 904,30 EUR w okresie sześciu miesięcy. Przykłady 
spoza instytucji UE pokazują duże zróżnicowanie wysokości odprawy przejściowej, która 
często wiąże się z okresem sprawowania funkcji (BE, CZ, DE, DK, IT, NL, SE, UK, OBWE, WB). 
Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania dotyczące odprawy przejściowej w Szwecji, 
gdzie obecnie funkcjonują dwa równoległe systemy oraz, co ciekawe, wysokość odprawy 
przejściowej jest uzależniona od wieku / potrzeb. 

• Obowiązki informacyjne celem uzasadnienia uprawnienia? Aby umożliwić instytucjom 
weryfikację ważności uprawnienia do odprawy przejściowej, osoby, które sprawowały 
funkcję, zobowiązane są zgłaszać zmiany w sytuacji osobistej (po zakończeniu sprawowania 
funkcji / ustaniu mandatu oraz w przypadku zmiany zatrudnienia). Zgłaszanie zmian zależy 
jednak w dużej mierze od dobrej woli takiej osoby, np. osoby, które sprawowały funkcję, nie 
muszą składać deklaracji podatkowych. Niektóre przypadki państw członkowskich wskazują 
na kompleksowe obowiązki informacyjne (ES, NL, SE). Ciekawy jest przypadek Hiszpanii, 
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gdzie departament ubezpieczeń społecznych ma za zadanie ostrzec organ odpowiedzialny 
za odprawy przejściowe o zmianach w sytuacji dotyczącej zatrudnienia beneficjenta. 

• Odprawa przejściowa kompatybilna z nowym zatrudnieniem? W przypadku, gdy osoby, 
które sprawowały funkcję, podejmują nową działalność, ich uprawnienia mogą zostać 
ograniczone albo mogą ustać. Na podstawie rozporządzenia nr 422/67/EWG i 
rozporządzenia (UE) 2016/300 uprawnienie ustaje, gdy osoba, która sprawowała funkcję, 
„zostanie ponownie mianowana na stanowisko publiczne w instytucjach Unii”, natomiast 
jeśli osoba, która sprawowała funkcję, „podejmie działalność zarobkową” w okresie, w 
którym przysługuje jej uprawnienie do odprawy przejściowej, kwota tej odprawy zostaje 
zmniejszona. W przypadku PE kwotę uprawnienia odlicza się od dochodu otrzymywanego 
z tytułu sprawowania nowego mandatu w innym parlamencie lub zajmowania stanowiska 
publicznego. Odprawy przejściowej nie odlicza się, jeżeli poseł do PE przyjmuje funkcję 
publiczną, nie stając się „wysokim rangą urzędnikiem sprawującym władzę publiczną”, lub 
podejmuje zatrudnienie w sektorze prywatnym. Poza instytucjami UE praktykuje się 
zmniejszenie odprawy przejściowej (CZ, DE, FI, NL, SE, prezes EBOR) lub po prostu ustanie 
uprawnienia do odprawy przejściowej (AT, CH, ES, FR, SK w przypadku zatrudnienia w 
sektorze publicznym, UK w odniesieniu do członków rządu). W niektórych przypadkach nie 
dokonuje się żadnych odliczeń (CA, IT, SK w razie zatrudnienia w sektorze prywatnym, UK w 
odniesieniu do posłów do parlamentu, wiceprezesi EBOR). 

 

Ustalenia – praktyka 

• Istnieje wyraźna zależność między wysokością budżetu na odprawy przejściowe a wyborami 
do PE / odnowieniem mandatu KE, np. w latach 2013–2014 budżet na odprawy przejściowe 
wzrósł z 4,3 do 19,6 mln EUR. W całym okresie 2011–2016 budżet na odprawy przejściowe 
(PE, KE, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich i EIOD) wyniósł ogółem 61,1 mln EUR. Analogiczna kwota dla emerytur (w 
tym samym okresie i dla tych samych instytucji) wyniosła 156,1 mln EUR. 

• Posłowie lub osoby sprawujące funkcje w instytucjach UE nie korzystają z odprawy 
przejściowej automatycznie, lecz muszą o nią wystąpić, jak też muszą złożyć oświadczenie 
dotyczące ich sytuacji pod względem zatrudnienia w chwili, kiedy składają urząd. Co więcej, 
istnieje wymóg składania rocznych deklaracji celem zweryfikowania ciągłości uprawnień 
oraz zgłoszenia zmian. Jest to zgodne z praktyką stosowaną w państwach członkowskich, 
państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych. Zgodnie z rozporządzeniem nr 
422/67/EWG i rozporządzeniem (UE) 2016/300 osoba, która sprawowała funkcję, musi 
załączyć do rocznej deklaracji dowód potwierdzający dochody, np. ostatnią deklarację 
podatkową, pasek wynagrodzenia lub umowę o pracę. 

• Doświadczenia z wdrażania ram regulacyjnych wskazują na potrzebę lepszego 
monitorowania, ponieważ występowały problemy z dokładnością informacji 
przedstawianych przez osoby, które sprawowały funkcje. Znany jest jeden przypadek 
nieprzedstawienia informacji i jeden przykład przeoczenia, kiedy osoba, która sprawowała 
funkcję, nie zadeklarowała działalności (nieskutkującej wynagrodzeniem). Ponadto 
organizacja społeczeństwa obywatelskiego Corporate Europe Observatory (CEO) prowadzi 
kampanię pod hasłem „Revolving Door Watch”, polegającą na sporządzaniu wykazu 
domniemanych przypadków „zjawiska drzwi obrotowych”, dotyczących między innymi 
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osób sprawujących funkcje objętych niniejszym badaniem. Obecnie w wykazie znajduje się 
14 byłych członków KE, 19 byłych posłów do PE oraz jeden przewodniczący Rady. Choć 
informacje na temat tych osób nie wskazują na nieprzestrzeganie ram regulacyjnych 
dotyczących odprawy przejściowej (z jednym wyjątkiem), to można stwierdzić, że cel i 
podstawowa przesłanka odprawy przejściowej nie zostały osiągnięte i spełnione, jeśli osoba, 
która sprawowała funkcję, angażuje się w działalność, którą można postrzegać jako przykład 
drzwi obrotowych, w czasie korzystania z uprawnienia do odprawy przejściowej (odprawa 
przejściowa ma chronić osoby sprawujące funkcję przed presją finansową skłaniającą je do 
zaangażowania się w nową działalność). 

 

Wnioski i zalecenia  

Niniejsze badanie wykazało, że opracowywaniu bieżących ram regulacyjnych dla odprawy 
przejściowej towarzyszyły znikome badania (rzeczywiste dane dotyczące potrzeb byłych posłów i 
osób, które sprawowały funkcję). W istocie, bieżące regulacje w odniesieniu do odprawy 
przejściowej są w dużej mierze identyczne z uzgodnieniami wprowadzonymi dla pierwszych osób 
sprawujących funkcje w Europie we wczesnych latach sześćdziesiątych XX w. Brak jest faktycznego 
wglądu w to, czego naprawdę potrzebują byli posłowie i osoby, które sprawowały funkcje w 
instytucjach UE. 

Instytucjom zaleca się rozważenie pięciu zaleceń: 

• Harmonizacja przepisów: Unijne regulacje w zakresie odprawy przejściowej są 
rozdrobnione. Przykładowo, nowe zatrudnienie w sektorze prywatnym skutkuje 
zmniejszeniem odprawy przejściowej zgodnie z rozporządzeniem nr 422/67/EWG i 
rozporządzeniem (UE) 2016/300, ale nie z decyzją 2005/684/WE itd. Uzasadnienie tych 
różnic nie jest oczywiste. 

• Sprawdzenie, czy odprawa przejściowa służy jej zakładanym celom: Obowiązujące 
ramy regulacyjne tłumaczą odprawę przejściową potrzebą zapewnienia zabezpieczenia 
finansowego po ustaniu mandatu i złożeniu urzędu. Istniejące badania naukowe wskazują, 
że potrzeba ta istnieje w bardzo ograniczonym zakresie, i w związku z tym zaleca się 
przeprowadzanie badań działalności byłych posłów i osób, które sprawowały funkcję, celem 
oceny ich potrzeb ex post. Odprawę przejściową można zreformować, np. wzorując się na 
modelach szwedzkim czy szwajcarskim, w których zależy (może zależeć) ona od potrzeb. 
Należy również rozważyć inne rodzaje wsparcia, np. doradztwo przed ustaniem mandatu 
czy zakończeniem sprawowania funkcji publicznej. W kontekście refleksji nad potrzebami, 
można też zastanowić się nad „trybem” zakończenia mandatu czy złożenia urzędu. W 
niektórych krajach nie stosuje się odprawy przejściowej w przypadku dobrowolnej 
rezygnacji. W przeglądzie systemu opartego na potrzebach należy też uwzględnić 
argument, że potrzeby te mogły już zostać zaspokojone za sprawą „ponadprzeciętnych” 
zarobków w czasie sprawowania mandatu lub funkcji. 

• Zaprojektowanie odprawy przejściowej tak, by zmotywować byłych posłów i osoby, 
które sprawowały funkcję, do podjęcia nowego zatrudnienia zgodnego z ich byłym 
mandatem lub funkcją: Odprawę przejściową można zaprojektować tak, by zachęcić 
posłów i osoby sprawujące funkcje do poszukiwania pracy, która byłaby kontynuacją ich 
działalności (praktyka zaobserwowana w Holandii). 
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• Silniejsze powiązanie odprawy przejściowej z ograniczeniami w zakresie zatrudnienia 
po zakończeniu sprawowania funkcji: Brak dostosowania okresu wypłacania odprawy 
przejściowej do okresu obowiązywania ograniczeń po zakończeniu sprawowania funkcji 
wyjaśnia postulaty organizacji społeczeństwa obywatelskiego, by wydłużyć okres 
obowiązywania wymogów po zakończeniu sprawowania funkcji. W istocie, podczas gdy w 
przypadku niektórych instytucji okres wypłacania odprawy przejściowej jest dłuższy niż 
okres obowiązywania ograniczeń po zakończeniu sprawowania funkcji, to w przypadku 
innych sytuacja jest odwrotna. Należy mieć na uwadze, że zalecenie to zależne jest od zgody 
instytucji UE na powiązanie odprawy przejściowej z ograniczeniami po zakończeniu 
sprawowania funkcji. W jej przypadku pozostaje jeszcze kwestia „etycznej strony” 
rekompensaty finansowej za unikanie konfliktu interesów (nikogo nie zmusza się do 
bezrobocia, ponieważ praca nieskutkująca konfliktem interesów nie stanowi problemu). 

Rozszerzenie monitorowania ciągłości uprawnień do odprawy przejściowej: Obecna praktyka 
w zakresie monitoringu na podstawie rozporządzenia nr 422/67/EWG i rozporządzenia (UE) 
2016/300 zezwala, aby osoby, które sprawowały funkcję, wedle własnego uznania, załączały do 
rocznej deklaracji dowód potwierdzający dochody, np. ostatnią deklarację podatkową, pasek 
wynagrodzenia lub umowę o pracę; lepiej byłoby wymagać przedkładania deklaracji podatkowej, 
ponieważ jest to dokument, który przedstawia kompleksowy i niezależnie zweryfikowany wykaz 
wszystkich dochodów. 
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