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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0375/2006, którą złożyła Efthimia Dilpizoglou (Holandia) w sprawie
odmowy odbycia stażu we Francji

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję ukończyła studia humanistyczne, ale obecnie jest bezrobotna. W ramach 
programu poszukiwania zatrudnienia, w którym bierze udział, od dwóch lat bezskutecznie 
poszukuje możliwości odbycia stażu w Holandii. W ostatnim czasie składającej petycję 
zaproponowano odbycie stażu we Francji, jednak holenderskie władze odpowiedzialne za 
program poszukiwania zatrudnienia odmawiają uznania tego stażu, ponieważ traktują pobyty 
za granicą jako wyjazd wakacyjny. Składająca petycję nawiązuje do zasad swobodnego 
przepływu pracowników oraz uczniów i studentów i wzywa Parlament Europejski, aby 
zbadał, w jakim stopniu fakt odrzucenia jej wniosku o odbycie stażu we Francji jest zgodny
z odpowiednim prawodawstwem UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 września 2006 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 stycznia 2007 r.

Tło/Podsumowanie faktów/Historia
Składająca petycję jest obywatelką Holandii. Ukończyła studia humanistyczne i jest obecnie 
bezrobotna. Uczestniczy w programie reintegracji zawodowej, zorganizowanym przez Urząd 
Pracy i Spraw Socjalnych miasta Amsterdam (Dienst Werk en Inkomen, DWI). W ramach 
tego programu składająca petycję powinna odbyć trzymiesięczny staż, regulowany – jak się 
zdaje – postanowieniami umowy zawartej pomiędzy stażystą, agencją reintegracji zawodowej
a DWI. Po bezskutecznym poszukiwaniu możliwości odbycia takiego stażu w Holandii 
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składająca petycję znalazła ostatnio odpowiedni staż we Francji, w prywatnej szkole. Władze 
holenderskie odmówiły jednak uznania stażu odbytego we Francji w ramach programu 
reintegracji zawodowej i uznały, że spędzony za granicą trzymiesięczny okres przekracza 
maksymalny czas trwania wyjazdu wakacyjnego, do którego składająca petycję byłaby 
uprawniona.

Skarga
Składająca petycję uważa, że odmowa władz holenderskich, w wyniku której uniemożliwiono 
jej wyjazd do Francji, nie jest zgodna z zasadami swobodnego przepływu osób
i pracowników, jak również nie uwzględnia praw przysługujących jej jako obywatelce UE.

Uwagi Komisji do argumentów przedstawionych w petycji
Zgodnie z art. 39 traktatu WE oraz rozporządzeniem (EWG) 1612/68, które przewidują
swobodny przepływ pracowników, obywatele UE mają prawo do podjęcia zatrudnienia
w innym państwie członkowskim UE. Podstawową cechą stosunku pracy, w rozumieniu 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jest fakt, że osoba wykonuje 
rzeczywiste i skuteczne działania na korzyść i pod kierownictwem innej osoby, w zamian za 
co otrzymuje wynagrodzenie.
Z dostarczonych informacji nie wynika jednoznacznie, jakie dokładnie są warunki programu 
reintegracji zawodowej ani czy staż odbyty w ramach owego programu mógłby być uznany za 
działalność wykonywaną w ramach zatrudnienia zgodnie z art. 39 traktatu WE.
W związku z powyższym Komisja, w celu stwierdzenia, czy zasady określające program 
reintegracji zawodowej są zgodne z prawem wspólnotowym, potrzebuje większej ilości 
szczegółowych informacji dotyczących tego przypadku oraz, w szczególności, dotyczących 
przyczyny, dla której władze holenderskie traktują – jak się zdaje – staż we Francji jako 
wyjazd wakacyjny. Składająca petycję powinna jednak wiedzieć, że ustanowienie 
maksymalnego czasu trwania wyjazdu wakacyjnego w ramach programu reintegracji 
zawodowej nie może być samo w sobie uznane za naruszenie prawa WE.

Wnioski
W świetle powyższego Komisja nie może na tym etapie zająć ostatecznego stanowiska w tej 
sprawie. Komisja skontaktuje się ze składającą petycję w celu otrzymania bardziej 
szczegółowych informacji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Najważniejsze pytanie wynikające z tej petycji jest takie, czy warunek zamieszkiwania
w Holandii z ograniczonymi możliwościami czasowego wyjazdu za granicę, związany
z otrzymywaniem świadczenia na mocy ustawy WWB, może zostać zastosowany przeciwko 
osobie będącej w takiej sytuacji jak składająca petycję.

Dodatki wypłacane na mocy ustawy WWB są przyznawane w celu zapewnienia koniecznych 
środków do życia osobom niemającym wystarczających środków finansowych oraz 
niekwalifikującym się do otrzymania innego dodatku lub świadczenia z tytułu zabezpieczenia 
społecznego (na przykład renty inwalidzkiej lub zasiłku dla bezrobotnych). Dodatek jest 
uzależniony od stanu zamożności i od indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej,
z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności. Wypłata dodatku jest uzależniona od 
wypełniania przez odbiorcę wielu obowiązków, takich jak aktywny udział w programie 
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rehabilitacji umożliwiającym powrót na rynek pracy.

Pierwsze pytanie, na które należy odpowiedzieć, dotyczy tego, czy przedmiotowe 
świadczenie socjalne jest świadczeniem z tytułu zabezpieczenia społecznego w rozumieniu 
rozporządzenia nr 1408/71 dotyczącego koordynacji krajowych systemów zabezpieczenia 
społecznego i czy świadczenie może być uzależnione od wymogu, by dana osoba 
zamieszkiwała w przedmiotowym państwie członkowskim. 

Służby Komisji skontaktowały się z władzami holenderskimi, aby uzyskać więcej informacji
o tym świadczeniu. Opierając się na informacjach otrzymanych od władz holenderskich
i uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, służby Komisji są zdania, że 
przedmiotowego świadczenia nie można zakwalifikować jako jednego ze świadczeń z tytułu 
zabezpieczenia społecznego objętych rozporządzeniem Rady nr 1408/71. 

Rozporządzenie dotyczy wszystkich rodzajów świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego
wymienionych w art. 4 ust. 1, których wspólną cechą jest to, że są przyznawane bez żadnej
indywidualnej i dyskrecjonalnej oceny potrzeb osobistych. Rozporządzenie nie ma 
zastosowania do pomocy społecznej i medycznej. 

Przedmiotowe świadczenie jest jednak przyznawane każdej osobie legalnie zamieszkującej
w Holandii, która nie ma wystarczających środków utrzymania. Ustawodawstwo krajowe za 
zasadnicze kryterium jego stosowania uznaje biedę. Poza tym w holenderskiej ustawie
o pomocy społecznej nie ma żadnych odniesień do okresów pracy, składek lub przynależności 
do konkretnego systemu ubezpieczeń społecznych obejmującego określone ryzyko, które 
mogłyby wskazywać, że przedmiotowe świadczenie mogłoby być świadczeniem z tytułu 
zabezpieczenia społecznego.

Następnie pojawia się pytanie, czy to, że udzielanie przedmiotowego świadczenia można
uzależnić od wymogu, aby dana osoba zamieszkiwała w danym państwie członkowskim, 
może, czy też nie może być uznane za przeszkodę dla swobodnego przepływu pracowników, 
której zabrania art. 39 traktatu.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie stwierdzał1, że postanowienia traktatu 
dotyczące swobodnego przepływu pracowników mają ułatwiać poszukiwanie przez obywateli 
Wspólnoty wszelkiego rodzaju pracy na obszarze Wspólnoty oraz wykluczać środki, które 
mogłyby stawiać obywateli Wspólnoty w niekorzystnej sytuacji, gdyby chcieli oni prowadzić 
działalność gospodarczą na terytorium innego państwa członkowskiego. 

Jednak w tym przypadku składająca petycję chciała odbyć bezpłatny staż we Francji. Jak już 
wskazano wcześniej, podstawową cechą stosunku pracy, objętą art. 39 traktatu WE, zgodnie 
z definicją zawartą w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jest to, że 
osoba wykonuje rzeczywiste i skuteczne działania na korzyść i pod kierownictwem innej 
osoby, w zamian za co otrzymuje wynagrodzenie. Szkolenie, które nie przewiduje żadnej 
formy wynagrodzenia, nie może zatem, zgodnie z tą definicją, być uważane za stosunek 
                                               
1 Patrz w szczególności wyroki Trybunału w sprawach: C-415/93 Bosman [1995] Zb.Orz.
s. I-4921, sprawa C-109/04 Kranemann [2005] Zb.Orz. s. I-2421, oraz niedawny wyrok
Trybunału z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie C-208/05 ITC.
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pracy. 

W związku z tym służby Komisji uważają, że to, że udzielanie świadczenia na mocy ustawy
WWB jest uzależnione od wymogu, aby dana osoba zamieszkiwała w Holandii, nie może być 
uznane za przeszkodę dla swobodnego przepływu pracowników, zabronioną w art. 39 
traktatu.

To prawda, że potencjalny pracodawca składającej petycję sygnalizował, że po stażu mogłaby 
ona otrzymać propozycję pracy. Jednak związek między zobowiązaniami wynikającymi
z holenderskich przepisów prawnych i tą czysto hipotetyczną perspektywą zatrudnienia we 
Francji jest zbyt zawoalowany i niepewny (patrz wyrok Trybunału w sprawie C-190/98 Graf), 
aby można było stwierdzić istnienie potencjalnej przeszkody dla swobodnego przepływu 
pracowników.

Jeśli chodzi o to, czy uzależnienie przyznania świadczenia na mocy ustawy WWB od 
zamieszkania w Holandii jest zgodne z art. 18 traktatu WE, ustawodawstwo holenderskie 
może stawiać w niekorzystnej sytuacji niektórych beneficjentów, takich jak składająca 
petycję, po prostu dlatego, że skorzystali oni z prawa do swobodnego przemieszczania się
i zamieszkiwania i znaleźli staż w innym państwie członkowskim.

W orzecznictwie Trybunału1 potwierdzono, że szanse, jakie traktat oferuje w związku
z zasadą swobodnego przepływu osób, nie są w pełni realne, jeśli obywatele UE nie mogą
z nich skorzystać, ponieważ przepisy prawne dyskryminują takie działanie. 

Jednak ograniczenie podstawowej wolności, czyli zasady swobodnego przepływu osób, może 
być uzasadnione (i w związku z tym zgodne z prawem wspólnotowym), jeżeli dochodzi do 
niego ze względu na uzasadniony interes publiczny niezależnie od narodowości osób 
zainteresowanych oraz proporcjonalnie do słusznego celu przepisów krajowych.

Świadczenie na mocy ustawy WWB jest udzielane niezależnie od narodowości odbiorców
i daje im dostęp do programu reintegracji zawodowej mającego ułatwić im powrót na rynek 
pracy. W takiej sytuacji jest słuszne, że holenderskie przepisy mają zabezpieczyć rzeczywisty 
związek między osobą starającą się o ten dodatek a holenderskim rynkiem pracy.

Wniosek

W świetle powyższych uwag Komisja uważa, że odmowa składającej petycję prawa do 
odbycia stażu w innym państwie członkowskim w ramach holenderskiego programu 
reintegracji zawodowej przez holenderskie władze nie wydaje się stanowić naruszenia zasady 
swobodnego przepływu osób.

                                               
1 Zob. m.in. wyroki Trybunału z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie C-224/98 D'Hoop
(Zb.Orz. 2002, s. I-6191) i z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-224/02 Pusa
(Zb.Orz. 2004, s. I-5763).


