
Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2017 1

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE W INNYCH
PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego jest konieczna do wspierania
swobodnego przepływu osób na obszarze UE. Od maja 2010 r. obowiązuje dogłębnie i
w całości zreformowany system ustawodawczy, który zastąpił przepisy obowiązujące od
lat 70. XX w., a kolejne akty prawne zwiększyły ochronę praw pracowniczych osób, które
korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się. Pod koniec 2016 r. zaproponowano
przegląd systemu w celu dostosowania go do współczesnych realiów gospodarczych
i społecznych UE.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuły 48 i 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

CELE

Podstawową zasadą zawartą w traktacie rzymskim jest usunięcie przeszkód utrudniających
swobodny przepływ osób pomiędzy państwami członkowskimi (2.1.3; 3.1.3). W tym celu
należy przyjąć środki w zakresie zabezpieczenia społecznego, dzięki którym obywatele Unii
pracujący i mający miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim niż państwo ich
pochodzenia nie utracą części ani całości praw do zabezpieczenia społecznego.

OSIĄGNIĘCIA

W 1958 r. Rada wydała dwa rozporządzenia w sprawie zabezpieczenia społecznego dla
pracowników migrujących, które zostały następnie zastąpione rozporządzeniem (EWG)
nr 1408/71, uzupełnionym rozporządzeniem wykonawczym (rozporządzenie Rady (EWG)
nr 574/72). W ramach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) zakres
zastosowania tych przepisów obejmuje też obywateli Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, jak
również obywateli Szwajcarii – w ramach porozumienia UE-Szwajcaria. W 2004 r. przyjęto
rozporządzenie (WE) nr 883/2004 (rozporządzenie koordynujące), zastępujące i rozszerzające
rozporządzenie (EWG) nr 1408/71. Zmieniono je rozporządzeniem (WE) nr 988/2009
i uzupełniono rozporządzeniem (WE) nr 987/2009 (rozporządzenie wykonawcze), którego
celem było wyjaśnienie praw i obowiązków poszczególnych zainteresowanych stron, ponieważ
określa ono niezbędne środki dla objętych ubezpieczeniem osób będących w podróży,
przebywających lub zamieszkujących w innym państwie członkowskim bez utraty prawa
do zabezpieczenia społecznego. „Modernizujący pakiet koordynujący” jest częścią pakietu
legislacyjnego obowiązującego od maja 2010 r.
A. Cztery główne zasady rozporządzenia (EWG) nr 1408/71
Każde państwo członkowskie może swobodnie i niezależnie kształtować swój system
zabezpieczenia społecznego, w związku z czym rozporządzenie koordynujące służy określeniu,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_2.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_3.1.3.pdf
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który system krajowy ma objąć danego obywatela UE, w przypadku gdy zaangażowane
są przynajmniej dwa państwa. Ogólnie rzecz biorąc, zabezpieczenie społeczne musi zostać
zapewnione przez państwo zatrudnienia, a w przypadku osób niepracujących – państwo
zamieszkania. Rozporządzenie koordynujące zastąpiło więc wszystkie wcześniej obowiązujące
umowy dotyczące zabezpieczenia społecznego zawarte przez państwa członkowskie w tym
obszarze. Jego podstawą są cztery główne zasady (przytoczone artykuły odnoszą się do
rozporządzenia koordynującego):
1. Równe traktowanie (art. 4, 5)
Pracownicy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek z innych państw
członkowskich mają takie same prawa i obowiązki jak obywatele państwa przyjmującego.
Prawo do równego traktowania stosuje się bezwarunkowo do każdego pracownika lub
osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, pochodzących z innego państwa
członkowskiego i mieszkających przez pewien czas w państwie przyjmującym. Ponadto
jeżeli na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego zaistnieniu pewnych
okoliczności (np. zawarcie małżeństwa), zdarzeń (np. wypadek) lub pobieraniu świadczeń
socjalnych (np. osoby pobierające świadczenia dla bezrobotnych mają też prawo do ulg
podatkowych) przypisywane są określone skutki prawne, to państwo członkowskie uwzględnia
podobne okoliczności, zdarzenia lub świadczenia zaistniałe w innym państwie członkowskim,
tak jak gdyby miały one miejsce na jego własnym terytorium.
2. Sumowanie (art. 6)
Zasada ta gwarantuje, że wcześniejsze okresy ubezpieczenia, pracy lub pobytu w innych
krajach zostaną uwzględnione przy obliczaniu wysokości świadczeń pracowników. Ma ona
zastosowanie na przykład w sytuacji, gdy na mocy ustawodawstwa krajowego pracownik
musi być ubezpieczony lub zatrudniony przez określony czas, zanim nabędzie uprawnienia
do niektórych świadczeń. Zasada sumowania okresów pracy oznacza, że właściwe państwo
członkowskie, podejmując decyzję, czy dany pracownik spełnia wymogi dotyczące długości
okresu ubezpieczenia lub zatrudnienia, musi uwzględnić okresy ubezpieczenia i zatrudnienia
przepracowane na podstawie ustawodawstwa innego państwa członkowskiego.
3. Zasada jednego prawa właściwego
Celem tej zasady jest zapobieganie sytuacji, w której możliwe byłoby uzyskanie nienależnych
korzyści wynikających z prawa do swobodnego przemieszczania się. Każdy beneficjent podlega
ustawodawstwu tylko jednego kraju i tylko tam płaci składki (art. 11 ust. 1). Opłacanie
obowiązkowych składek na systemy zabezpieczenia społecznego w co najmniej dwóch
państwach członkowskich w tym samym okresie ubezpieczenia nie oznacza nabycia praw do
kilku świadczeń tego samego rodzaju (art. 10).
4. Eksportowanie świadczeń (art. 7)
Zgodnie z tą zasadą świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego mogą być wypłacane
w całej Unii, a państwa członkowskie mają zakaz ograniczania wypłat do osób mających
miejsce zamieszkania na ich terytorium, ale zasada ta nie ma zastosowania do wszystkich
świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego. Specjalne zasady obowiązują na przykład
w odniesieniu do świadczeń osób bezrobotnych.
B. Osoby ubezpieczone
Pierwotnie rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 obejmowało wyłącznie pracowników, lecz
z dniem 1 lipca 1982 r. jego zakres został rozszerzony na osoby prowadzące działalność na
własny rachunek. Rozporządzenie obejmowało również członków rodzin pracowników i osób
prowadzących działalność na własny rachunek oraz osoby będące na ich utrzymaniu, a także
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bezpaństwowców i uchodźców. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1606/98 z dnia 29 czerwca
1998 r. Rada rozszerzyła zakres rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, aby zapewnić urzędnikom
służby cywilnej takie same warunki jak reszcie społeczeństwa w odniesieniu do ogólnych
ustawowych praw do świadczeń emerytalnych lub rentowych w państwach członkowskich.
Rozporządzeniem Rady (WE) nr 307/1999 z dnia 8 lutego 1999 r. ponownie rozszerzono zakres
wyżej wymienionego rozporządzenia na wszystkie osoby ubezpieczone, zwłaszcza studentów
i osoby niewykonujące pracy zarobkowej. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 859/2003 z dnia
14 maja 2003 r. dodatkowo rozszerzono zakres rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 na obywateli
państw trzecich, którzy legalnie przebywają na terytorium UE.
Obecny akt prawny, rozporządzenie (WE) nr 1231/2010 obowiązujące od stycznia 2011 r.,
rozszerzył te unowocześnione zasady koordynacji zabezpieczenia społecznego na obywateli
państw trzecich legalnie przebywających w UE oraz w sytuacjach transgranicznych (nie byli oni
dotąd objęci tym rozporządzeniem wyłącznie ze względu na narodowość). Obecnie zakresem
stosowania objęci są również członkowie ich rodzin oraz spadkobiercy, o ile przebywają w UE.
Pracownicy przygraniczni, którzy pracują jako osoby zatrudnione lub samozatrudnione
w jednym państwie członkowskim, a mieszkają w innym państwie członkowskim, do którego
wracają co do zasady każdego dnia lub co najmniej raz w tygodniu, są również objęci
obowiązującymi przepisami.
Pracownicy delegowani są wyjątkowym przypadkiem, ponieważ nie integrują się na rynku
pracy przyjmującego państwa członkowskiego, lecz są tam wysyłani przez firmę na czas
określony. Ze względu na ubezpieczenie społeczne pozostają oni ubezpieczeni w państwie
członkowskim pochodzenia przez maksymalny okres 24 miesięcy. W przyjmującym państwie
członkowskim mogą oni pobierać jedynie rzeczowe świadczenia opieki zdrowotnej.
C. Zakres przedmiotowy rozporządzenia
W art. 3 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 wymienia się świadczenia z tytułu zabezpieczenia
społecznego objęte rozporządzeniem:
— świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca; jednak

nie obejmuje to uzależnionej od wysokości dochodów pomocy społecznej i medycznej,
ponieważ nie zależy ona od wcześniejszych składek do systemu zabezpieczenia
społecznego.

— świadczenia z tytułu starości, renty rodzinnej oraz w razie inwalidztwa;

— świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej;

— świadczenia z tytułu śmierci;

— świadczenia przedemerytalne;

— zasiłki dla bezrobotnych;

— świadczenia rodzinne;

— specjalne świadczenie pieniężne o charakterze nieskładkowym, których nie można
przenieść na mocy art. 70 rozporządzenia koordynującego.

D. Modernizacja systemu
Od roku 1971 rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 było wielokrotnie zmieniane w celu
uwzględnienia zmian na szczeblu UE i w ustawodawstwie krajowym oraz orzecznictwa
Trybunału Sprawiedliwości.
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1. W kierunku lepszej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
W kwietniu 2004 r. Parlament Europejski i Rada zatwierdziły rozporządzenie (WE)
nr 883/2004 zastępujące rozporządzenie (EWG) nr 1408/71. Podstawą nowego rozporządzenia
koordynującego są te same cztery zasady rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, służy ono
jednak uproszczeniu obowiązujących przepisów UE dotyczących koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego państw członkowskich przez zacieśnienie współpracy między
instytucjami zabezpieczenia społecznego i poprawę sposobów wymiany danych pomiędzy tymi
instytucjami.
W rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 i w rozporządzeniu wykonawczym do niego ujęto
następujące główne aspekty:
— poprawa w zakresie praw ubezpieczonych przez rozszerzenie zakresu podmiotowego oraz

zakresu w odniesieniu do obszarów zabezpieczenia społecznego;

— objęcie zakresem rozporządzenia ustawowych systemów przedemerytalnych;

— umocnienie ogólnej zasady równego traktowania i zasady przenoszenia świadczeń;

— wprowadzenie zasady należytego zarządzania: instytucje państw członkowskich są
zobowiązane do wzajemnej współpracy i zapewniania wzajemnej pomocy z korzyścią dla
obywateli;

— opracowanie specjalnego systemu (systemu elektronicznej wymiany informacji
dotyczących zabezpieczenia społecznego) umożliwiającego bezpieczną wymianę danych
między instytucjami krajowymi, który ma być w pełni operacyjny w połowie 2019 r.

2. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego
Obywatele europejscy podróżujący po terytorium EOG mogą obecnie korzystać z europejskiej
karty ubezpieczenia zdrowotnego wydawanej przez organ świadczący usługi ubezpieczenia
zdrowotnego w kraju ubezpieczonego. Karta ta ułatwia dostęp do opieki medycznej
w przypadku nieprzewidzianych problemów zdrowotnych podczas pobytu w innym kraju EOG
w celach zawodowych lub osobistych na takich samych warunkach i po takiej samej cenie jak
osobom ubezpieczonym w tym kraju. Celem pobytu nie może być zamiar skorzystania z opieki
zdrowotnej. Koszty są następnie zwracane przez system zabezpieczenia społecznego w kraju
osoby ubezpieczonej.
3. Uprawnienia do dodatkowych emerytur
W dniu 16 kwietnia 2014 r. po latach negocjacji podpisano dyrektywę 2014/50/UE w sprawie
minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami
członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych
emerytur. Ma ona zastosowanie wyłącznie do systemów emerytalnych obowiązujących na
rynku pracy, a nie do dobrowolnych wpłat do indywidualnych programów emerytalnych
ani do emerytur państwowych, które są objęte rozporządzeniem koordynującym. Dyrektywa
stanowi, że okresy gromadzenia nieprzepadalnych uprawnień lub okresy oczekiwania
nie powinny przekraczać trzech lat oraz że odchodzący pracownicy mogą pozostawić
nieprzepadalne uprawnienia emerytalne w systemie, w którym je nabyli („nieaktywne
uprawnienia emerytalne”), lub uzyskać wypłatę kapitału. Nieaktywne uprawnienia emerytalne
muszą być traktowane odpowiednio do wartości uprawnień aktywnych uczestników programu
lub świadczeń emerytalnych aktualnie wypłacanych. Jeżeli stosunek pracy ustał przed nabyciem
przez odchodzącego pracownika nieprzepadalnych uprawnień emerytalnych, dodatkowy
program emerytalny wypłaca składki wpłacone przez pracownika odchodzącego.
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4. Perspektywy reform
Komisja finansuje działania sieci niezależnych ekspertów ds. zabezpieczenia społecznego
w Europie (znanej jako trESS w latach 2004–2013 i jako FreSsco od 2014 r.), która sporządziła
wiele użytecznych sprawozdań na ten temat.
Po szczegółowych konsultacjach dotyczących skoordynowania zasiłków z tytułu opieki
długoterminowej i zasiłków z tytułu bezrobocia w 2013 r. oraz po ogólnych konsultacjach
na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE w 2015 r. Komisja
zaproponowała w grudniu 2016 r., w ramach pakietu dotyczącego mobilności pracowników,
przegląd rozporządzenia 883/2004 oraz rozporządzenia wykonawczego 987/2009 w celu
uwzględnienia nowej sytuacji społecznej i gospodarczej w państwach członkowskich.
Głównym celem przeglądu jest ściślejsze powiązanie wypłaty świadczeń z państwem
członkowskim, które pobierało składki na ubezpieczenie społeczne, dzięki czemu system stanie
się bardziej sprawiedliwy i równy.
Oprócz zapewnienia organom krajowym lepszych narzędzi umożliwiających weryfikację
statusu pracowników delegowanych pod względem zabezpieczenia społecznego w celu
lepszego radzenia sobie z ewentualnymi nieuczciwymi praktykami i nadużyciami wniosek
koncentruje się na:
— zasiłkach dla bezrobotnych: oprócz nowej zasady sumowania świadczeń przez

maksymalnie trzy miesiące, pracownicy mogą je obecnie eksportować przez sześć
miesięcy zamiast przez trzy w celu poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim;
po przepracowaniu w danym państwie członkowskim jednego roku pracownicy
przygraniczni mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w państwie, w którym
pracowali, zamiast w państwie zamieszkania;

— świadczenia z tytułu opieki długoterminowej: we wniosku zdefiniowano świadczenia
z tytułu opieki długoterminowej oraz przypadki, w których obywatele migrujący mogą się
o nie ubiegać;

— świadczenia rodzinne mające na celu zastąpienie dochodu podczas okresów
przeznaczonych na wychowywanie dzieci: proponuje się je jako prawa indywidualne
i osobiste, tym samym przyznając państwu członkowskiemu właściwemu w drugiej
kolejności prawo wypłaty świadczenia w całości drugiemu rodzicowi. Pozwala to uniknąć
nakładania się świadczeń na mocy obecnych przepisów i usuwa ewentualne aspekty
finansowe zniechęcające rodziców do jednoczesnego brania urlopu rodzinnego.

We wniosku dostosowano też obowiązujące przepisy prawne do niedawnego orzecznictwa
Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego dostępu obywateli biernych zawodowo do świadczeń
socjalnych (3.1.3).

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament zawsze wykazywał ogromne zainteresowanie problemami, jakie napotykają
pracownicy migrujący, pracownicy przygraniczni, osoby prowadzące działalność na własny
rachunek oraz obywatele państw trzecich pracujący w innym państwie członkowskim niż
wskazane w pozwoleniu na pracę. Ponadto Parlament przyjął szereg rezolucji mających na celu
poprawę sytuacji tych osób. Parlament wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie utrzymującymi
się przeszkodami na drodze do pełnej swobody przemieszczania się i wzywał Radę do
przyjęcia oczekujących wniosków dotyczących między innymi włączenia wcześniejszych
emerytur w zakres rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, rozszerzenia prawa osób bezrobotnych
do otrzymywania zasiłku w innym państwie członkowskim oraz do objęcia zakresem

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_3.1.3.pdf
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prawodawstwa wszystkich osób ubezpieczonych. Niektóre z tych postulatów zostały spełnione
w wyniku ostatecznego przyjęcia zmienionego rozporządzenia (EWG) nr 883/2004.
Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony zastosowano zwykłą procedurę ustawodawczą, zaś
kwestie uprawnień pracowników w zakresie zabezpieczenia społecznego przyjęto w Radzie
większością kwalifikowaną (art. 48). Jeżeli jednak jedno z państw członkowskich „uzna, że
projekt aktu prawodawczego mógłby naruszać istotne aspekty jego systemu zabezpieczenia
społecznego, w szczególności jego zakres stosowania, koszty lub strukturę finansową, lub
mógłby naruszać równowagę finansową tego systemu”, może zażądać przedłożenia tej kwestii
Radzie Europejskiej.
W rezolucji z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ochrony socjalnej dla wszystkich,
w tym dla osób pracujących na własny rachunek, Parlament wezwał Komisję do przeglądu
prawodawstwa oraz do monitorowania wdrażania i koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, szczególnie w odniesieniu do zapewnienia odpowiedniej ochrony socjalnej
osobom znajdującym się w okresie przejściowym lub zatrudnionym w ramach umów na czas
określony lub w niepełnym wymiarze godzin.
W rezolucji z dnia 14 września 2016 r. w sprawie dumpingu socjalnego Parlament zwrócił
uwagę na zmiany w kontekście gospodarki cyfrowej i gospodarki dzielenia się oraz zaapelował
o dostosowanie przepisów europejskich w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i ochrony
praw pracowniczych.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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