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25.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0089/2009, którą złożył Thomas Hickmann (Niemcy) w imieniu 
komitetu pracowniczego ze Szkoły Europejskiej w Culham, z 61 podpisami, 
w sprawie warunków płacowych w Szkole Europejskiej w Culham

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że płace nauczycieli ze Szkoły Europejskiej w Culham 
są nieproporcjonalne w stosunku do kosztów życia. Podkreśla on, że koszty życia w Culham 
są takie same jak w Londynie. Jednak współczynnik zastosowany w odniesieniu do płac 
w Culham jest niższy od tego stosowanego wobec pracowników UE w Londynie. Składający 
petycję twierdzi też, że Eurostat nie dopełnił swojego obowiązku, ponieważ od 2000 r. nie 
ocenił kosztów życia i siły nabywczej w Culham, natomiast Komisja odnosi się do Londynu 
jako do podstawy szacowania płac pracowników CEPOL-u (Europejskiego Kolegium 
Policyjnego) w pobliskim Bramshill. Ponieważ składający petycję uważa, że w ten sposób 
nauczyciele ze Szkoły Europejskiej w Culham padają ofiarą dyskryminacji, wzywa Parlament 
Europejski do zajęcia się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Petycja

Składający petycję zaznacza, że płace nauczycieli ze Szkoły Europejskiej w Culham 
są nieproporcjonalne w stosunku do kosztów życia. Podkreśla, że koszty życia w Culham 
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są takie same jak w Londynie, jednak współczynnik zastosowany w odniesieniu do płac 
w Culham jest niższy od tego stosowanego wobec pracowników UE w Londynie.

Składający petycję twierdzi też, że Eurostat nie dopełnił swojego obowiązku, ponieważ 
od 2000 r. nie ocenił kosztów życia i siły nabywczej w Culham, natomiast Komisja odnosi 
się do Londynu jako do podstawy szacowania płac pracowników CEPOL-u (Europejskiego 
Kolegium Policyjnego) w pobliskim Bramshill.

Ponieważ składający petycję uważa, że w ten sposób nauczyciele ze Szkoły Europejskiej 
w Culham padają ofiarą dyskryminacji, wzywa Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Art. 47 statutu personelu oddelegowanego do Szkół Europejskich stanowi, że1:

„Wynagrodzenie członka personelu jest wyrażone w euro. Kwota wynagrodzenia jest 
zaokrąglana do pełnego eurocenta w górę.

Wynagrodzenie jest wypłacane członkowi personelu na miejscu i w walucie kraju, w którym 
wykonuje swoje obowiązki. Wynagrodzenie wypłacane w walucie innej niż euro jest obliczane 
na podstawie KURSU stosowanego w odniesieniu do wynagrodzenia urzędników Wspólnot 
Europejskich.

Wynagrodzenie członka personelu jest KORYGOWANE odpowiednio według stopy wyższej, 
niższej lub równej 100% i dostosowywane do urzędników Wspólnot Europejskich. Kwoty 
określone w niniejszym statucie odpowiadają współczynnikowi korygującemu wynoszącemu 
100%”.

Art. 64 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich stanowi, że:

„Wysokość wynagrodzenia urzędnika wyrażona w euro, po dokonaniu obowiązkowych 
potrąceń określonych w niniejszym regulaminie pracowniczym lub w przepisach 
wykonawczych do niego, jest korygowana według współczynnika, który, w zależności 
od warunków życia w różnych miejscach zatrudnienia, jest wyższy, niższy lub równy 100 %.

Współczynniki korygujące są określane przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną
na wniosek Komisji, zgodnie z art. 148 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz art. 118 ust. 2 Traktatu 
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Na dzień 1 stycznia 1962 r. 
współczynnik korygujący mający zastosowanie do wynagrodzeń urzędników zatrudnionych 
w tymczasowych siedzibach Wspólnot jest równy 100 %”.

Nauczyciele Szkół Europejskich nie są ani urzędnikami, ani innymi pracownikami Wspólnot 
Europejskich. W związku z powyższym nie mogą powoływać się na przepisy regulaminu 
pracowniczego. Współczynniki korygujące są obliczane wyłącznie dla urzędników i innych 
pracowników Wspólnot, a decyzja o zastosowaniu ich przez analogię do nauczycieli leży 
w gestii Szkół Europejskich.

                                               
1 Zob. załącznik
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Współczynniki korygujące są obliczane przez Eurostat i przyjmowane każdego roku 
przez Radę działającą na wniosek Komisji. Zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. c) załącznika XI 
do regulaminu pracowniczego Eurostat przeprowadza badania bezpośrednie dotyczące 
urzędników i innych pracowników w wielu miejscach zatrudnienia. Badania te nie 
są przeprowadzane wśród nauczycieli Szkół Europejskich, ponieważ nie są oni urzędnikami 
europejskimi.

W miejscach zatrudnienia, które cechują się małą lub mobilną populacją, nie jest możliwe 
przeprowadzenie badań budżetów rodzinnych, ponieważ uzyskanie statystycznie 
dopuszczalnych wyników wymaga pewnej minimalnej liczby pracowników. W przypadku 
takich miejsc zatrudnienia grupa robocza ds. art. 641 postanowiła korzystać z danych z puli 
europejskiej, aby umożliwić obliczenie współczynników korygujących bez obniżania 
ich jakości. Technikę tę stosuje się także w przypadku innych miejsc zatrudnienia o podobnej 
liczbie pracowników.

Co się tyczy różnych współczynników korygujących dla Culham i Bramshill, w przypadku 
miejsc pracy nieposiadających szczegółowego współczynnika korygującego stosuje 
się współczynnik korygujący dla stolicy, w tym przypadku Londynu. Dlatego niewłaściwe 
jest porównywanie Culham z Bramshill (w przypadku którego stosuje się współczynnik 
korygujący dla Londynu) zamiast z samym Londynem. Gdyby wprowadzono szczegółowy 
współczynnik dla Bramshill, prawdopodobnie byłby on zbliżony do współczynnika 
dla Culham.

Najważniejsze różnice między wartością współczynnika korygującego obliczonego
dla Londynu a współczynnika obliczonego dla Culham można przypisać zarówno 
wykorzystywaniu szczegółowych badań dotyczących wysokości czynszów
dla poszczególnych miejsc2, co wpływa na stosunek cen względem Brukseli, jak i inną 
strukturą wydatków na konsumpcję, co ma zastosowanie podczas korygowania parytetów
dla pełnego zestawu 80 podstawowych pozycji przy określaniu ogólnego współczynnika 
korygującego3.

Wnioski

Komisja uważa, że sytuacja w Culham jest zgodna zarówno z przepisami statutu personelu 
oddelegowanego do Szkół Europejskich, jak i zasadami niedyskryminacji i równego 
traktowania. Ponadto współczynnik korygujący dla Culham odzwierciedla koszty życia w tym 
miejscu zatrudnienia.

                                               
1 Art. 13 załącznika XI do regulaminu pracowniczego „Zasady stosowania art. 64 i 65 regulaminu 
pracowniczego” stanowi: „Przynajmniej raz w roku, najpóźniej we wrześniu, Urząd Statystyczny powołuje grupę 
roboczą składającą się z ekspertów pochodzących z urzędów krajowych zwaną dalej „Grupą Roboczą ds. Art. 64 
Regulaminu Pracowniczego”. Podczas posiedzenia badane są wszelkie problemy statystyczne dotyczące 
określenia wspólnego współczynnika oraz parytetów siły nabywczej”.
2 Ostatnie badania przeprowadzono w marcu 2008 r.
3 Ostatnie badanie budżetów domowych wśród urzędników UE w Londynie przeprowadzono w 2003 r.; 
strukturę europejskiej puli ostatnio zaktualizowano w 2006 r.


