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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0762/2007, którą złożył Adam Kowalczyk (Polska), w sprawie 
emerytury marynarza

1. Streszczenie petycji

Składający petycję był poprzednio zatrudniony na statku handlowym zarejestrowanym 
w Limassol. Otrzymuje obecnie polską emeryturę i z tego względu zwrócił się do cypryjskich 
i greckich organów emerytalnych z prośbą o przekazanie jego składek emerytalnych do 
polskiego funduszu emerytalnego. Urząd cypryjski odpowiedział, że składający petycję nie 
jest objęty cypryjskim ubezpieczeniem społecznym i nie jest uprawniony do świadczeń 
emerytalnych na Cyprze. Natomiast grecki Fundusz Emerytalny Marynarzy w ogóle nie 
udzielił mu odpowiedzi. Składający petycję twierdzi, że z zaświadczenia dołączonego do jego 
książeczki żeglarskiej wynika, że jest uprawniony do świadczeń emerytalnych zarówno 
na Cyprze, jak i w Grecji, i w związku z tym zwraca się Parlamentu Europejskiego o zbadanie 
tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 5 maja 2008 r.

Składający petycję twierdzi, że od maja 2004 r. otrzymuje polską emeryturę, i dlatego 
właściwa polska instytucja zwróciła się do cypryjskich i greckich organów emerytalnych 
w związku z okresem ubezpieczenia obejmującym zatrudnienie na statku. Urząd cypryjski 
odpowiedział, że składający petycję nie przepracował żadnego okresu w ramach cypryjskiego 
systemu ubezpieczeń społecznych. Grecki urząd zażądał od składającego petycję dodatkowej 
dokumentacji we wrześniu 2005 r. (składający petycję bezzwłocznie przesłał ją greckiemu 
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urzędowi w październiku 2005 r.). Jednak do chwili obecnej urząd ten nie udzielił żadnej 
odpowiedzi na temat ubezpieczenia składającego petycję w ramach greckiego systemu 
ubezpieczeń społecznych.

Składający petycję twierdzi, że greckiemu urzędowi zbyt dużo czasu zajmuje przekazanie 
właściwej polskiej instytucji danych na temat jego ubezpieczenia (okresów ubezpieczenia 
objętych greckim systemem ubezpieczeń społecznych).

Prawo UE w dziedzinie ubezpieczeń społecznych nie zastępuje istniejących systemów 
krajowych jednolitym systemem europejskim. Zamiast harmonizować systemy krajowe 
przepisy UE w sprawie ubezpieczeń społecznych wprowadzają zwykłą koordynację w tym 
zakresie. Innymi słowy, każde państwo członkowskie może swobodnie określać szczegóły 
krajowego systemu ubezpieczeń społecznych, tj. kto jest ubezpieczony na podstawie 
rzeczonego prawodawstwa, jakie przyznaje się świadczenia i na jakich warunkach, jak oblicza 
się takie świadczenia oraz ile składek należy opłacić. Prawo UE, a w szczególności 
rozporządzenie (EWG) nr 1408/711, wprowadza wspólne zasady, których należy przestrzegać 
przy stosowaniu przepisów krajowych. W ten sposób zapewnia się, że stosowanie różnych 
uregulowań krajowych nie wpływa negatywnie na osoby korzystające z prawa do 
swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej.

Ponieważ nie istnieje system zharmonizowany, osoba, która pracowała w kilku państwach 
członkowskich, otrzyma emeryturę ze wszystkich tych krajów. Emerytury te odpowiadają 
okresom ubezpieczenia wypracowanym w poszczególnych państwach. Zgodnie z art. 13 ust. 
2 lit. c) rozporządzenia 1408/71 osoba zatrudniona na statku pływającym pod banderą danego 
państwa członkowskiego podlega ustawodawstwu tego państwa. A zatem w trakcie 
zatrudnienia na statku składający petycję był ubezpieczony w kraju, pod którego banderą ten 
statek pływał. Z tego kraju powinien on otrzymać emeryturę odpowiadającą okresowi 
ubezpieczenia. Miejsce zarejestrowania statku nie ma znaczenia z punktu widzenia określenia 
właściwości państwa członkowskiego w zakresie wypłaty emerytury.

W odniesieniu do procedury przyznawania emerytury art. 36 rozporządzenia 574/72 stanowi, 
że osoba, która pracowała w więcej niż jednym państwie członkowskim i pragnie otrzymywać 
emeryturę zazwyczaj składa wniosek w miejscu zamieszkania. Właściwa instytucja w kraju 
zamieszkania kontaktuje się wówczas z władzami pozostałych krajów w imieniu 
wnioskodawcy, tak aby ustalić okresy ubezpieczenia wypracowane w oparciu o ich 
prawodawstwo. 

Rozporządzenie 1408/71 oraz rozporządzenie wykonawcze (EWG) nr 574/72 ustanawia 
procedury mające zastosowanie w takich przypadkach. W szczególności art. 84a 
rozporządzenia 1408/71 stanowi, że instytucje systemu ubezpieczeń społecznych państw 
członkowskich mają obowiązek wzajemnego informowania się i współpracy, a „zgodnie 
z zasadą dobrej administracji odpowiadają na wszelkie zapytania w odpowiednim czasie”. 
Procedury te zazwyczaj funkcjonują w odpowiedni sposób. Ponieważ jednak może zachodzić 
                                               
1Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania 

systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we 
Wspólnocie, Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2, rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 
1992/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r., Dz.U. L 392 z 30.12.2006, s. 1.
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konieczność zbadania sprawy przez daną instytucję na szczeblu krajowym (np. wystosowania 
zapytań do poprzednich pracodawców w celu zebrania niezbędnych informacji), 
skompletowanie historii ubezpieczenia bywa czasochłonne.

Wnioski

W związku ze zgłoszonym opóźnieniem służby Komisji zwrócą uwagę greckiego 
ministerstwa na przedmiotową sprawę i będą informowały Parlament.

Składający petycję może też zechcieć podjąć przewidziane w greckim prawodawstwie 
krajowym kroki konieczne dla przyśpieszenia tego procesu.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Komisja kierowała kilkakrotnie do władz greckich pisma w celu przyśpieszenia postępowania 
w sprawie składającego petycję. Jednakże, pomimo iż pisma Komisji były przekazywane 
właściwej greckiej instytucji, nie nawiązała ona koniecznej współpracy.

Ponieważ do Komisji zwróciło się wiele osób w tej samej sprawie dotyczącej opóźnień 
w informowaniu o okresach ubezpieczenia zapewnianych przez instytucję, o której mowa, 
Komisja ma zamiar zająć się tymi powiązanymi ze sobą skargami jako sprawą połączoną 
i podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia poszanowania przez grecką instytucję art. 84 
i 84a rozporządzenia nr 1408/71 dotyczących współpracy między instytucjami.

Aby zająć się sprawą składającego petycję jako sprawą połączoną, Komisja musi jednak 
uzyskać zgodę składającego petycję do występowania w jego imieniu wobec władz greckich. 

Wnioski

Komisja chciałaby dodać tę petycję do sprawy połączonej dotyczącej braku współpracy ze 
strony greckiej instytucji, o której mowa. W tym celu Komisja potrzebuje pisemnej zgody 
składającego petycję. 

Równocześnie składający petycję może również podjąć niezbędne kroki przewidziane w 
ramach greckiego ustawodawstwa w celu przyśpieszenia procedury.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Komisja kierowała kilkakrotnie do władz greckich pisma w celu pilnego rozpatrzenia sprawy 
składającego petycję. Jednakże, pomimo iż pisma Komisji były przekazywane właściwej 
greckiej instytucji, jak dotąd nie nawiązała ona koniecznej współpracy.

Po interwencji Komisji za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa Grecji grecka instytucja 
właściwa – Fundusz Emerytalny Marynarzy (NAT) – poinformowała w końcu Komisję, że w 
rejestrze NAT nie figurują żadne dane na temat ubezpieczenia składającego petycję. W tym 
kontekście należy podkreślić, że w czasie, w którym składający petycję pracował na statku 
greckim, jako obywatel polski nie podlegał prawu wspólnotowemu, ponieważ Polska 
przystąpiła do UE dopiero w dniu 1 maja 2004 r. A zatem w owym czasie jego dostęp do 
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greckiego ubezpieczenia społecznego był przedmiotem wyłącznie greckiego ustawodawstwa 
krajowego, zaś składający petycję nie może w związku z tym odwoływać się do prawa 
wspólnotowego. Komisja nie może zatem zbadać, czy na mocy greckiego ustawodawstwa w 
sprawie zabezpieczenia społecznego składający petycję powinien był być ubezpieczony w 
związku z zatrudnieniem na greckim statku, ponieważ w tamtym okresie nie miało wobec 
niego zastosowania prawo wspólnotowe. 

Jeżeli składający petycję uważa, że zgodnie z greckim ustawodawstwem obowiązującym w 
owym czasie powinien był być ubezpieczony, będzie musiał poruszyć tę kwestię w ramach 
kontaktów z władzami greckimi lub przed greckim sądem.

Komisja zwróciła się do Stałego Przedstawicielstwa Grecji o potwierdzenie, że informacje na 
temat ubezpieczenia składającego petycję zostały przekazane polskiej instytucji, która 
rozpatruje jego roszczenie. Ponadto Komisja zwróciła się o potwierdzenie w duchu ściślejszej 
i wzmocnionej współpracy na mocy rozporządzenia nr 883/2004 i rozporządzenia nr 
987/2009, że władze greckie podjęły wszelkie wysiłki, aby w przyszłości uczynić bardziej 
efektywną współpracę z organami i instytucjami zabezpieczenia społecznego z innych państw 
i szybciej dokonywać wymiany danych.

Wnioski

Komisja nie jest w stanie podjąć działań na rzecz składającego petycję, ponieważ prawo 
wspólnotowe nie miało wobec niego zastosowania w momencie, gdy był on zatrudniony na 
greckim statku. Komisja może tylko interweniować w związku z wymianą informacji między 
instytucjami zabezpieczenia społecznego dotyczących okresów ubezpieczenia spełnionych 
przez składającego petycję w państwach członkowskich (zgodnie z art. 43 rozporządzenia nr 
574/72 interpretowanego w połączeniu z art. 94 ust. 2 rozporządzenia nr 1408/71).

Jednak w świetle znaczącego opóźnienia ze strony władz greckich przy udzielaniu 
odpowiedzi na wniosek o dane o ubezpieczeniu złożony przez polską instytucję właściwą i w 
związku z zasadą ściślejszej i wzmocnionej współpracy na mocy nowego rozporządzenia nr 
883/2004 oraz rozporządzenia nr 987/2009 Komisja będzie monitorować sytuację, aby 
zapewnić, że w przyszłości stan rzeczy ulegnie poprawie, zaś władze greckiej uczynią 
bardziej efektywną współpracę z władzami i instytucjami zabezpieczenia społecznego z 
innych państw.


