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RADA

DECYZJA RADY

z dnia 12 grudnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia zasad ustanawiających warunki przyznawania pomocy finansowej jako
dodatku do renty lub emerytury współmałżonka pozostającego przy życiu, który cierpi

z powodu poważnej lub przewlekłej choroby lub jest niepełnosprawny

(2006/6/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot
Europejskich, ustanowiony rozporządzeniem (EWG, Euratom,
EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności jego art. 76a,

uwzględniając opinię Komitetu ds. Regulaminu Pracowniczego,

uwzględniając fakt, że do instytucji Wspólnot Europejskich
należy ustanowienie w drodze porozumienia warunków przy-
znawania pomocy finansowej jako dodatku do renty lub emery-
tury współmałżonka pozostającego przy życiu dotkniętego
niepełnosprawnością lub poważną bądź przewlekłą chorobą,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W ramach działań o charakterze socjalnym przewidzianych
w Regulaminie pracowniczym, świadczenia emerytalne współ-
małżonka pozostałego przy życiu dotkniętego niepełnospraw-
nością lub poważną bądź przewlekłą chorobą mogą zostać
uzupełnione pomocą finansową, która na podstawie oceny
sytuacji socjalnej i medycznej danej osoby jest wypłacana
przez instytucję w czasie trwania poważnej lub przewlekłej
choroby bądź niepełnosprawności.

Artykuł 2

Decyzję o przyznaniu pomocy zgodnie z art. 76a Regulaminu
pracowniczego podejmuje organ powołujący Komisji Europej-
skiej.

Zarządzanie środkami przeznaczonymi na wykorzystanie
w ramach art. 76a Regulaminu pracowniczego leży w gestii
Komisji Europejskiej.

Artykuł 3

Współmałżonek pozostały przy życiu lub jego prawny przed-
stawiciel (dalej zwany wnioskodawcą) składa wniosek w dziale
socjalnym instytucji odpowiedzialnej za ustalanie uprawnień
emerytalnych i rentowych zainteresowanego współmałżonka
pozostałego przy życiu. Wnioskowi towarzyszy stosowna doku-
mentacja medyczna sporządzona przez lekarza prowadzącego,
z dołączonymi, tam gdzie to właściwe, dokumentami poświad-
czającymi, opisująca poważną lub przewlekłą chorobę
względnie niepełnosprawność oraz środki niezbędne do złago-
dzenia skutków niepełnosprawności lub poważnej bądź prze-
wlekłej choroby.

Artykuł 4

Organ powołujący Komisji Europejskiej podejmuje decyzję,
z uwzględnieniem przeznaczenia, o którym mowa w art. 1,
na podstawie opinii lekarskiej i opinii na temat warunków
socjalnych zainteresowanej osoby.

Artykuł 5

Uwzględniając opinię lekarza prowadzącego, lekarz instytucji
odpowiedzialnej w rozumieniu art. 3 wydaje swoją opinię na
temat rozpoznania, stopnia zaawansowania i szacowanego
okresu trwania choroby lub niepełnosprawności. Wypowiada
się również na temat środków, jakie należy podjąć celem złago-
dzenia skutków choroby lub niepełnosprawności. W przypadku
nieprzychylnej opinii lekarza instytucji dokumentacja zostaje
przekazana do zaopiniowania przez komisję złożoną
z lekarza instytucji, lekarza prowadzącego wnioskodawcy
i trzeciego lekarza wyznaczonego przez dwóch pierwszych
lekarzy w drodze porozumienia.
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(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Regulamin ostatnio zmieniony rozpo-
rządzeniem (WE, Euratom) nr 31/2005 (Dz.U. L 8 z 12.1.2005,
str. 1).



Artykuł 6

Opinię na temat sytuacji socjalnej wnioskodawcy sporządza
pracownik socjalny instytucji odpowiedzialnej w rozumieniu
art. 3. Opinia ta uwzględnia opinię lekarską i zawiera analizę
sytuacji socjalnej oraz rzeczywistych potrzeb związanych
z chorobą lub niepełnosprawnością zwłaszcza sytuację finan-
sową, dochody i koszty wnioskodawcy. Na podstawie opinii
lekarskiej i analizy, pracownik socjalny, zgodnie z art. 10,
określa wysokość stawki, która zostanie przyznana jako
pomoc finansowa, czas, na jaki pomoc ta zostanie przyznana
oraz konieczność przeprowadzenia ponownej analizy sytuacji
socjalnej i stanu zdrowia zainteresowanej osoby. W razie
sporu między wnioskodawcą, z jednej strony, a pracownikiem
socjalnym, z drugiej strony, odnośnie do analizy socjalno-
ekonomicznej, dokumentacja zostaje przekazana do rozpa-
trzenia przez Wspólny Komitet powołany z inicjatywy Komisji.

Artykuł 7

Organ powołujący Komisji Europejskiej podejmuje decyzję na
podstawie opinii wydanych zgodnie z art. 5 i 6 w terminie
dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Jeśli pomoc finan-
sowa zostanie przyznana, jest ona skuteczna od pierwszego
dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku
i zostaje przyznana na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Artykuł 8

W przypadku gdy upłynął okres udzielania pomocy finansowej
przyznanej zgodnie z decyzją organu powołującego, ale nadal
występuje upośledzenie albo poważna lub przewlekła choroba,
możliwe jest przedłużenie udzielania pomocy. Organ powołu-
jący decyduje o przedłużeniu udzielania pomocy finansowej
odpowiednio na podstawie nowej opinii lekarskiej oraz na
podstawie opinii na temat sytuacji socjalnej zainteresowanej
osoby zgodnie z przepisami art. 5 i 6. Jeśli organ powołujący
podejmie decyzję o przedłużeniu udzielania pomocy finansowej,
pomoc ta będzie skuteczna od pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po ostatnim miesiącu obowiązywania poprzedniej
decyzji.

Artykuł 9

Wnioskodawca musi ujawnić swoją sytuację finansową
(tzn. aktywa, nieruchomości i rzeczy ruchome) oraz złożyć,
na podstawie ostatniej deklaracji podatkowej, honorowe oświad-
czenie o swoich dochodach (świadczenie emerytalne lub
rentowe wypłacane przez instytucję, inne możliwe świadczenia
pobierane z wszelkich innych źródeł, dodatki związane
z niepełnosprawnością lub poważną/przewlekłą chorobą, jak
również każde inne źródło dochodu).

Artykuł 10

Współmałżonek pozostały przy życiu otrzymuje pomoc finan-
sową na podstawie wyżej wymienionych art. 4, 5, 6 i 7, o ile
potwierdzona została poważna lub przewlekła choroba bądź
niepełnosprawność; pomoc ta obliczana jest w następujący
sposób:

— kwota odpowiadająca kosztom związanym z poważną lub
przewlekłą chorobą bądź niepełnosprawnością, niezwracana
z innego źródła, plus minimum środków utrzymania,
pomniejszone o dochody zainteresowanej osoby zgodnie
z art. 9. Kwota pomocy nie może jednak przekroczyć
kwoty wymienionych kosztów.

Artykuł 11

Interwencja finansowa instytucji odbywa się miesięcznie, jeśli
czas trwania poważnej lub przewlekłej choroby bądź niepełnos-
prawności, według opinii lekarskiej, przekracza jeden miesiąc;
w innym przypadku płatność jest jednorazowa.

Artykuł 12

Wnioskodawca niezwłocznie zgłasza w dziale socjalnym insty-
tucji odpowiedzialnej w rozumieniu art. 3 wszelkie zmiany
dotyczące swojej sytuacji.

Artykuł 13

Trzy lata od wejścia w życie tych przepisów, a następnie co trzy
lata, Komisja przedkłada szczegółowe sprawozdanie na temat
ich stosowania, łącznie z podaniem średniej rocznej wysokości
przyznanej pomocy finansowej oraz łącznych skutków finanso-
wych.

Artykuł 14

Niniejsze przepisy wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca
następującego po dniu, w którym prezes Trybunału Sprawiedli-
wości Wspólnot Europejskich zatwierdził wspólne porozu-
mienie między instytucjami przewidziane w art. 76a Regula-
minu pracowniczego.

Niniejsze przepisy stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2005 r.

W imieniu Rady
J. STRAW

Przewodniczący
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