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TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 287 ust. 4, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. 
wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury 
Europejskiej, 

uwzględniając decyzję kolegium Prokuratury Europejskiej 001/2020 z dnia 29 września 
2020 r. ustanawiającą przepisy dotyczące warunków zatrudnienia delegowanych 
prokuratorów europejskich, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, 

uwzględniając wniosek Prokuratury Europejskiej przesłany 25 kwietnia 2022 r. do 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o wydanie opinii w sprawie zmiany 
warunków zatrudnienia delegowanych prokuratorów europejskich w celu 
wprowadzenia do ich wynagrodzenia dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu, 

 

a także mając na uwadze, co następuje: 
 
1) Prokuratura Europejska obecnie nie wypłaca delegowanym prokuratorom 

europejskim dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu, ale otrzymują oni 
w ramach wynagrodzenia odpowiednią unijną ulgę podatkową. 

 
2) W ogłoszonym wyroku1 dotyczącym innej sprawy Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej stwierdził, że pracownicy UE, którzy nie są uprawnieni do 
otrzymywania dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu ani takiego dodatku 
nie otrzymują od unijnego pracodawcy, nie są też uprawnieni do powiązanych ulg 
podatkowych w ramach unijnego wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Rady 
(EWG, Euratom, EWWIS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającym 
warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich, 

 

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ OPINIĘ: 

  

                                                      
1 Wyrok Sądu (druga izba) z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie T-484/18. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=pl
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020.001_conditions_of_employment_edps_translation-pl_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:01968R0260-20021003
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/0159d79f-ee8d-4e80-b807-baed8b4efa00/language-pl
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/0159d79f-ee8d-4e80-b807-baed8b4efa00/language-pl
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F858760B6E6BDAAA182809F1023AA45?text=&docid=224393&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12386380
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Wstęp 
01 Prokuratura Europejska zaproponowała zmiany do art. 14 i 16 decyzji kolegium 
001/2020 ustanawiającej przepisy dotyczące warunków zatrudnienia delegowanych 
prokuratorów europejskich w celu wprowadzenia do ich wynagrodzenia dodatku na 
dziecko pozostające na utrzymaniu. 

1) W art. 14 ust. 1 dodano nową literę po lit. b): „b1) dodatki na dziecko pozostające 
na utrzymaniu, o których mowa w art. 67 i załączniku VII regulaminu 
pracowniczego, które stosuje się przez analogię”. 

2) W art. 16 ust. 2 natomiast wprowadzono następujące zmiany: „Do celów ust. 1 na 
łączne wynagrodzenie wypłacane przez Prokuraturę Europejską składają się 
kwoty, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a), b) i b1)”. 

Uwagi ogólne 
02 Trybunał nie sformułował żadnych uwag ogólnych do zmiany zaproponowanej 
przez Prokuraturę Europejską. 

Uwagi szczegółowe 

System kontroli 

03 W art. 2 ust. 1–7 i załączniku VII regulaminu pracowniczego zdefiniowano warunki 
kwalifikowalności, które należy spełnić, aby otrzymać unijny dodatek na dziecko 
pozostające na utrzymaniu. Art. 67 ust. 2 stanowi, że „urzędnicy pobierający dodatki 
rodzinne przewidziane w niniejszym artykule zgłaszają dodatki podobnego rodzaju 
wypłacane im z innych źródeł; kwotę takich dodatków odlicza się od kwoty dodatków 
wypłacanych na podstawie art. 1, 2 i 3 załącznika VII”. 

04 Trybunał zwraca uwagę na konieczność ustanowienia systemu kontroli, który 
zagwarantuje, że delegowani prokuratorzy europejscy będą zgłaszali zmiany 
wpływające na ich uprawnienia do otrzymywania dodatku na dziecko oraz wszelkie 
dodatki podobnego rodzaju otrzymywane z innych źródeł, a także że takie inne dodatki 
będą należycie odliczane od kwoty unijnych dodatków na dziecko pozostające na 
utrzymaniu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
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Wymagane środki budżetowe 

05 Zaproponowana zmiana w wynagrodzeniach delegowanych prokuratorów 
europejskich pociągnie za sobą zwiększenie wydatków. Trybunał odnotowuje, że 
właściwe służby Komisji oszacowały tę kwotę na mniej niż 800 000 euro rocznie (przed 
uwzględnieniem odliczeń podobnych dodatków otrzymywanych z innych źródeł oraz 
ewentualnych skutków zmniejszenia obecnych dodatków wyrównawczych do 
wynagrodzeń, które delegowani prokuratorzy europejscy otrzymują w niektórych 
państwach członkowskich). Te dodatkowe koszty będą musiały zostać uwzględniane 
w corocznych dyskusjach na temat budżetu Prokuratury. 

 

Niniejsza opinia została przyjęta przez Izbę V, której przewodniczy Tony Murphy, 
członek Trybunału Obrachunkowego, w Luksemburgu w dniu 21 lipca 2022 r. 

 W imieniu Trybunału Obrachunkowego 

  

 Klaus-Heiner Lehne 
 Prezes 
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