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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0184/2010, którą złożył Hartmut Hofmeister (Niemcy) w sprawie 
poszerzenia ubezpieczenia zdrowotnego o wspólny system ubezpieczenia 
zdrowotnego (JSIS) po przejściu na emeryturę

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który w latach 1989–2009 pracował dla Komisji Europejskiej jako ekspert 
(1989–2006) i pracownik kontraktowy (2006–2009), zwraca się o pomoc, tak aby mógł 
pozostać objęty wspólnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego (JSIS) po przejściu na 
emeryturę w lutym 2010 r. Składający petycję wyjaśnia, że starał się ubezpieczyć w 
niemieckim towarzystwie ubezpieczeniowym BEK (Barmer Ersatzkasse), które było jego 
ubezpieczycielem przed 1989 rokiem, jednak jego wniosek odrzucono, ponieważ JSIS został 
uznany za ubezpieczenie prywatne. Składający petycję przekonuje, że w Przewodniku 
emerytalnym PMO – 2008 stwierdza się, że pracownicy kontraktowi KE mogą zostać objęci 
JSIS, jeżeli przepracowali trzy lata, natomiast regulamin pracowniczy Komisji przewiduje, że 
pracownik kontraktowy musi przepracować ponad trzy lata. Według składającego petycję 
zaufał on przewodnikowi DzP i nie wystąpił o przedłużenie kontraktu z Komisją. Uważa on 
za niesprawiedliwe to, że znajduje się w sytuacji, w której musi ubezpieczyć się prywatnie, co 
będzie kosztowało go około 400 euro na miesiąc, podczas gdy jego emerytura wynosi 900 
euro.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.
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Komisja uznaje, że informacje zawarte w przewodniku emerytalnym nie są wystarczająco 
precyzyjne. Przewodnik ten jest obecnie zmieniany, tak aby sprostować niejasności.

Komisja pragnie też zwrócić uwagę na to, że we wszystkich przypadkach spornych regulamin 
pracowniczy ma prymat nad dokumentami wewnętrznymi, których celem jest dostarczanie 
niewiążących informacji. Zostało to wyraźnie sformułowane w przewodniku emerytalnym: 
„W przypadku sporu jedyne prawomocne dokumenty to Regulamin pracowniczy urzędników 
Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich”. 

Ponadto należy wziąć pod uwagę to, iż sam składający petycję wskazuje, że był świadomy, co 
w tej sprawie stanowi regulamin pracowniczy.

Na koniec składający petycję przekonuje, że nie ubiegał się o przedłużenie kontraktu, gdyż 
był przekonany, że trzyletni kontrakt uprawnia go do świadczeń w ramach JSIS po przejściu 
na emeryturę. Należy zaznaczyć, że składającemu petycję nie zaproponowano przedłużenia 
kontraktu, ponieważ nie zdał on egzaminu CAST RELEX, co było warunkiem wstępnym 
takiego przedłużenia. A zatem w tym kontekście argumentacja składającego petycję jest 
bezzasadna.

Komisja pragnie podkreślić, że przypadek składającego petycję nie jest odosobniony. W art. 
95 Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (WZIP) wymaga 
się, by pracownik przepracował ponad trzy lata na podstawie kontraktu pracownika 
kontraktowego lub innego rodzaju kontraktu przewidującego obowiązkowe objęcie JSIS. A 
zatem dla tego celu nie uwzględnia się siedemnastu lat, jakie składający petycję przepracował 
w charakterze niezależnego eksperta. 

Wnioski

Uwzględniając te dane, a także zgodnie z art. 95 WZIP, nie jest możliwe w tych 
okolicznościach przedłużenie ochrony na mocy JSIS. Po przejściu na emeryturę składający 
petycję otrzymał zaświadczenie, które potwierdza, że JSIS nie jest ani publicznym systemem 
ubezpieczeń zdrowotnych, ani prywatnym towarzystwem ubezpieczeń zdrowotnych, zaś dana 
osoba była obowiązkowo ubezpieczona przez cały czas trwania jej kontraktu z Komisją 
Europejską. Zaświadczenie to umożliwi mu rejestrację w krajowych organach opieki 
zdrowotnej, które są świadome tych faktów. 


