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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1831/2008, którą złożył Mustafa Irkan (Wielka Brytania) w sprawie 
pośredniej dyskryminacji ze strony władz szwedzkich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel brytyjski pochodzenia tureckiego, uważa, że jest ofiarą 
pośredniej dyskryminacji przeze strony władz szwedzkich, ponieważ gdyby miał 
przeprowadzić się do Szwecji, nie byłby uprawniony do świadczeń socjalnych. Składający 
petycję rozważał przeprowadzkę do Szwecji, która byłaby możliwa dzięki dyrektywie 
2004/38/WE i zasięgnął informacji na temat takich świadczeń. Według składającego petycję 
poinformowano go, że nie ma dostępu do żadnych świadczeń socjalnych, chyba że pracował
w Szwecji. Składający petycję przekonuje, że takie traktowanie jest dyskryminujące
i sprzeczne z prawodawstwem WE, ponieważ nie ma ono zastosowania wobec obywateli 
szwedzkich (obywatele szwedzcy, którzy nigdy nie pracowali i nie płacili podatków
w Szwecji, lecz w innych państwach członkowskich, uzyskują świadczenia socjalne, jeśli 
zamieszkują w Szwecji). Według składającego petycję nie jest on w stanie przewidzieć, ile 
czasu może zająć mu znalezienie pracy w Szwecji. Dlatego uważa on, że obywatele UE 
aktywnie poszukujący zatrudnienia powinni mieć takie same prawa socjalne, jak obywatele 
szwedzcy. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Składający petycję, obywatel brytyjski pochodzenia tureckiego, chciał przenieść się do 
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Szwecji wraz ze swoją rodziną. Ubolewa on, że władze szwedzkie poinformowały go, iż
w przeciwieństwie do obywateli szwedzkich w tej samej sytuacji nie będzie on uprawniony 
do zasiłku dla bezrobotnych i będzie musiał pokryć koszty leczenia do czasu znalezienia 
zatrudnienia. Składający petycję informuje też, że prawdopodobnie jest dyskryminowany ze 
względu na pochodzenie narodowe, ponieważ średnia stopa bezrobocia w Szwecji wynosi 
około 5%, jednak w przypadku etnicznych Turków liczba ta wzrasta do 45%. Twierdzi on, że 
nieproporcjonalnie wysoka stopa bezrobocia w połączeniu z brakiem jakiekolwiek pomocy 
społecznej dla osób poszukujących pracy powstrzymały go od migracji do Szwecji.

Komisja otrzymała tę skargę także bezpośrednio i przekazała składającemu petycję analizę 
jego sprawy przeprowadzoną w świetle obowiązującego prawa wspólnotowego.

Jeżeli chodzi o dostęp do zasiłków dla bezrobotnych, kwestia ta dotyczy koordynacji 
zabezpieczenia społecznego w UE.

Prawo unijne w dziedzinie ubezpieczeń społecznych przewiduje koordynację, a nie 
harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że każde państwo 
członkowskie ma swobodę w odniesieniu do określania szczegółów własnego systemu 
zabezpieczenia społecznego, w tym tego, jakie wypłaca się świadczenia, jakie są warunki 
kwalifikowalności, jak oblicza się te świadczenia, a także ile składek należy opłacić.

Jednak przepisy wspólnotowe, a w szczególności rozporządzenie (EWG) nr 1408/71, 
wprowadzają wspólne zasady, jakich wszystkie władze krajowe muszą przestrzegać przy 
stosowaniu prawa krajowego. Zasady te zapewniają przestrzeganie podstawowych norm 
z zakresu równego traktowania i niedyskryminacji przy stosowaniu różnych prawodawstw 
krajowych. W ten sposób gwarantuje się, że stosowanie różnych ustawodawstw krajowych 
nie wpływa negatywnie na osoby wykonujące prawo do swobodnego przemieszczania się
w Unii Europejskiej.

Przepisy koordynujące zasiłki dla bezrobotnych zawarte są w rozdziale 6 rozporządzenia
nr 1408/71. Z zasady pracownik uprawniony jest do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych 
tylko w państwie członkowskim ostatniego wykonywania pracy. Jeżeli pragnie on udać się do 
innego państwa członkowskiego w celu poszukiwania pracy, rozporządzenie nr 1408/71 
przewiduje taką możliwość, uwzględniając przepisy w sprawie przenoszenia zasiłków dla 
bezrobotnych (art. 69). Mówią one, że przez ograniczony czas osoba poszukująca pracy może 
zachować swoje uprawnienie do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli udaje się do jednego lub 
kilku państw członkowskich w celu poszukiwania tam zatrudnienia. Przepisy te wyraźnie 
mają jednakowe zastosowanie wobec wszystkich obywateli UE.

W przedmiotowym okresie przeniesienia osoba poszukująca pracy musi zarejestrować się 
jako poszukująca pracy w urzędach zatrudnienia każdego z państw członkowskich, do 
których się udaje, i podporządkować się organizowanej przez nie kontroli. W celu uzyskania 
dalszych informacji osoba poszukująca pracy powinna skontaktować się z urzędem pracy,
w którym jest zarejestrowana. 

Należy też wyjaśnić, że art. 18 traktatu WE stanowi, iż każdy obywatel Unii ma prawo do 
swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich,
z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w przedmiotowym traktacie
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i środkach przyjętych w celu jego wykonania. Odnośne ograniczenia i warunki są zawarte
w dyrektywie 2004/38/WE1. 

Zgodnie z prawem precedensowym2 Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości osoba 
poszukująca pracy może pozostać w przyjmującym państwie członkowskim przez 
„odpowiedni okres wystarczający do zapoznania się z ofertami pracy oraz podjęcia 
niezbędnych kroków w celu znalezienia zatrudnienia”. W tej sprawie ETS uznał, że takim 
uzasadnionym okresem jest 6 miesięcy. Po upływie tego okresu osoba poszukująca pracy nie 
może zostać wydalona, jeśli udowodni, że nadal stara się znaleźć zatrudnienie i ma realne 
szanse na angaż.

Bez uszczerbku dla wspomnianego wyżej prawa zamieszkania art. 24 ust. 2 przedmiotowej 
dyrektywy upoważnia państwa członkowskie do nieprzyznawania uprawnienia do pomocy 
społecznej osobie poszukującej pracy. Przepis ten ma na celu unikanie nadmiernego 
obciążania systemów pomocy społecznej przyjmujących państw członkowskich. Przepis ten 
ma zastosowanie wobec wszystkich obywateli UE bez względu na ich pochodzenie 
narodowe.

Jednak świadczeń o charakterze finansowym, które bez względu na ich status na mocy prawa 
krajowego mają na celu ułatwić dostęp do rynku pracy, nie można uznawać za „pomoc 
społeczną” w rozumieniu art. 24 ust. 2 rzeczonej dyrektywy3. W rzeczywistości przepis ten 
nie dotyczy świadczeń mających na celu ułatwienie dostępu do zatrudnienia na rynku pracy 
państwa członkowskiego, jeżeli istnieje faktyczny związek między osobą poszukującą pracy
a rynkiem pracy tego państwa członkowskiego. Istnienie takiego związku można stwierdzić,
przede wszystkim ustalając, że dana osoba przez uzasadniony okres naprawdę szukała pracy
w rzeczonym państwie członkowskim4.

                                               
1 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich, Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77.
2 Wyrok Trybunału z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie C-292/89 Antonissen, Zb.Orz. 1991, s. I-00745.
3 Wyrok Trybunału z dnia 4 czerwca 2009 r. w połączonych sprawach C-22/08 i C-23/08 Vatsouras
i Koupatantze.
4 Wyrok Trybunału z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie C-138/02 Collins, Zb.Orz. 2004, s. I-2703.


