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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0603/2009, którą złożył D.S. (narodowość nieznana) w sprawie 
domniemanego naruszenia dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się 
i pobytu na terytorium państw członkowskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który od 1990 r. legalnie mieszka w Niemczech, informuje, że żył
w zarejestrowanym związku partnerskim, był zatrudniony i nabywał uprawnienia emerytalne.
W latach 2005–2007 on i jego niemiecki partner otrzymywali zasiłki socjalne 
(Grundsicherungsleistung). W 2007 r. składającemu petycję cofnięto ów zasiłek, ponieważ 
nie był on w stanie przedstawić pozwolenia na pobyt w UE (unijne zaświadczenie
o swobodzie poruszania się). Kiedy przedstawił wymagany dokument wraz z pozwoleniem na 
pracę w UE, płatności nie zostały wznowione. Składający petycję przekonuje, że bezprawnie 
odmawia mu się świadczeń i że jest on ofiarą dyskryminacji i nierównego traktowania 
ze względu na narodowość. Dlatego zwraca się do Parlamentu Europejskiego o udzielenie 
pomocy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Składająca petycję jest obywatelką polską, która mieszka w Niemczech od 1990 roku. Od
2004 roku ona i jej niemiecki partner zamieszkują razem i dzielą mieszkanie. Początkowo 
para otrzymywała świadczenia, jednak od dnia 1 lipca 2007 r. przyznano je już tylko
partnerowi składającej petycję, a nie jej samej. 
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Składająca petycję odwołała się od tej decyzji administracyjnej, domagając się przyznania 
świadczeń na mocy niemieckiego kodeksu socjalnego nr II (Sozialgesetzbuch II dotyczący 
świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania w ramach podstawowego zabezpieczenia dla osób 
poszukujących pracy), jak również dopłat na mieszkanie. Niemiecki trybunał socjalny
(Sozialgericht) w Berlinie podjął w dniu 27 marca 2009 r. decyzję tymczasową, przyznając 
składającej petycję 80% świadczeń na mocy niemieckiego kodeksu socjalnego nr II, jak 
również dopłaty na mieszkanie i ogrzewanie.

Składająca petycję uważa, że ponieważ nie otrzymuje już ona żądanych świadczeń, jest 
dyskryminowana ze względu na narodowość, naruszana jest też dyrektywa 2004/38/WE.

Przepisy wspólnotowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych przewidują 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 świadczenia, a także ile składek należy opłacić. Przepisy 
wspólnotowe, a w szczególności rozporządzenie (EWG) nr 1408/71, wprowadzają wspólne 
zasady, jakich wszystkie władze krajowe muszą przestrzegać przy stosowaniu ustawy 
krajowej. Zasady te gwarantują, że przy stosowaniu różnych prawodawstw krajowych 
przestrzegane są normy z zakresu równego traktowania i niedyskryminacji. W ten sposób 
zapewnia się, że stosowanie różnych prawodawstw krajowych nie wpływa negatywnie na 
osoby wykonujące swoje prawo do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej. 

Jeżeli chodzi o zasiłki na mocy niemieckiego kodeksu socjalnego nr II (Sozialgesetzbuch II 
dotyczący świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania w ramach podstawowego 
zabezpieczenia dla osób poszukujących pracy), to wchodzą one w zakres rzeczowy
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, a składająca petycję może odwołać się do art. 3 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (klauzula równego traktowania obywateli innego państwa 
członkowskiego). 
Należy zauważyć, że załącznik II a punkt E. NIEMCY rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 
stanowi: 
Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania w ramach podstawowego zabezpieczenia dla 
osób poszukujących pracy, chyba że w odniesieniu do tych świadczeń spełnione są warunki 
kwalifikacji do czasowego dodatku po otrzymaniu zasiłku dla bezrobotnych (art. 24 ust. 1 
księgi II kodeksu socjalnego).
Oznacza to, że świadczenia na mocy niemieckiego kodeksu socjalnego nr II kwalifikuje się na 
ogół jako specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne, które wchodzą w zakres rzeczowy 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 przy uściśleniu, że nie podlegają one przeniesieniu do 
innego państwa członkowskiego (art. 10a), a są wypłacane w kraju pobytu (Niemcy), i przy 
założeniu, że spełnione zostały warunki krajowe i warunki te są stosowane w sposób 
niedyskryminujący.

Jeżeli chodzi o dopłaty na mieszkanie i ogrzewanie, art. 4 ust. 4 rozporządzenia (EWG)
nr 1408/71 wyłącza pomoc społeczną z zakresu przedmiotowego rozporządzenia.

Pod pewnymi warunkami składająca petycję może być uprawniona w Niemczech do 
świadczeń obejmujących pomoc społeczną czy mieszkanie i ogrzewanie. Art. 21 ust. 1 
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Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że każdy obywatel Unii ma prawo do 
swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich,
z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w traktatach i środkach przyjętych
w celu ich wykonania. Odnośne warunki można znaleźć w dyrektywie 2004/38/WE
w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się
i pobytu na terytorium państw członkowskich. 

Art. 24 przedmiotowej dyrektywy zapewnia traktowanie wszystkich obywateli Unii 
zamieszkujących na podstawie tej dyrektywy na terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego na równi z obywatelami tego państwa członkowskiego w zakresie 
przywilejów socjalnych. Jednak zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy 
przyjmujące państwo członkowskie nie jest zobowiązane do przyznania uprawnienia do 
pomocy społecznej w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobytu dla osób niebędących 
pracownikami najemnymi, osób pracujących na własny rachunek, osób, które zachowują ten 
status, i członków ich rodziny.

Po otrzymaniu informacji przez niemieckiego członka Komisji Administracyjnej
ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących sprawa składającej petycję 
pozostaje otwarta. W swojej decyzji tymczasowej z dnia 27 marca 2009 r. niemiecki trybunał
ds. ubezpieczeń społecznych przyjął stanowisko, że składająca petycję jest uprawniona do 
80% świadczeń na mocy niemieckiego kodeksu socjalnego nr II, jak również do dopłat na 
mieszkanie i ogrzewanie. 

Na podstawie otrzymanych informacji Komisja nie może stwierdzić dyskryminacji ze 
względu na narodowość. Wydaje się, że sprawa dotyczy raczej sporu na temat faktycznych 
okoliczności niż niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego.


