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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1450/2009, którą złożyła Ulrike Büker (Niemcy) w sprawie wypłacania 
zaliczki alimentacyjnej niemieckim świadczeniobiorcom mieszkającym w innym 
państwie członkowskim

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję mieszka w Hiszpanii i ma czworo dzieci z trzema różnymi mężczyznami, 
z których dwóch przebywa w Niemczech. Przedstawia ona swoje problemy związane 
z wystąpieniem o wypłatę zaliczki alimentacyjnej i wynikające z tego, iż ci ojcowie dzieci, 
którzy mieszkają w Niemczech, są bezrobotni (otrzymują zasiłki Hartz IV). Władze 
niemieckie poinformowały ją, że powinna wystąpić o odnośny zasiłek w kraju pobytu, w tym 
wypadku w Hiszpanii. Składająca petycję twierdzi jednak, że doprowadzenie do wypłaty tego 
świadczenia (maksymalnie 100 euro na miesiąc) wiąże się z przewlekłą procedurą, a płatność 
i tak ogranicza się do 18 miesięcy. W świetle powyższego składająca petycję uważa, że ona 
i jej dzieci są ofiarami nieprzestrzegania zasady swobodnego przemieszczania się w UE, 
wzywa też Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Zaliczki z tytułu świadczeń alimentacyjnych są to zaliczki zwrotne, mające rekompensować 
niewypełnienie przez rodzica jego prawnego obowiązku utrzymywania własnego dziecka, 
który jest obowiązkiem wynikającym z prawa rodzinnego.



PE454.587v01-00 2/3 CM\851674PL.doc

PL

Kwestia zaliczek z tytułu świadczeń alimentacyjnych była rozpatrywana w ramach trzech 
wyroków Trybunału Sprawiedliwości1. Trybunał uznał te świadczenia za świadczenia 
rodzinne w oparciu o interpretację art. 4 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (EWG) nr 1408/71.

Zgodnie z faktami opisanymi w przedmiotowej petycji to Hiszpania jest w pierwszej 
kolejności właściwym państwem członkowskim w zakresie zapewnienia świadczeń 
rodzinnych składającej petycję, ponieważ pracuje i mieszka tam ona wraz z dziećmi.

Powstaje pytanie, czy dla tych dzieci Niemcy mogłyby być drugim właściwym państwem 
członkowskim w odniesieniu do świadczeń rodzinnych, gdyż to w tym kraju mieszka ich 
ojciec. 

W art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1408/71 przewiduje się, że rozporządzenie stosuje się do 
pracowników najemnych lub do osób prowadzących działalność na własny rachunek, którzy 
podlegali lub które podlegały ustawodawstwu jednego lub kilku państw członkowskich, jak i 
do członków ich rodzin.

Użyte w tym przepisie terminy „pracownik najemny” i „osoba prowadząca działalność na 
własny rachunek” zdefiniowane są w art. 1 lit. a) przedmiotowego rozporządzenia. Oznaczają 
one każdą osobę ubezpieczoną od ryzyk w ramach systemu zabezpieczenia społecznego 
określonego w art. 1 lit. a) i podlegającą warunkom zdefiniowanym w tym przepisie.

Z wyroku niemieckiego sądu administracyjnego jasno wynika, że ojciec nie jest ani 
pracownikiem najemnym, ani osobą prowadzącą działalność na własny rachunek, nie 
otrzymuje też zasiłku dla bezrobotnych. Pobiera on świadczenia na pokrycie kosztów pobytu, 
na mocy podstawowego przepisu dla osób poszukujących pracy (bez dodatku) w charakterze 
specjalnego świadczenia nieskładkowego zgodnie z art. 10a rozporządzenia nr 1408/71 w 
związku z załącznikiem IIa pkt E „Niemcy”. W Niemczech ojciec ubezpieczony jest tylko w 
kontekście opieki zdrowotnej (świadczenie rzeczowe na wypadek choroby), co stanowi 
świadczenie dodatkowe do opisanego wyżej świadczenia nieskładkowego. 

Jeżeli instytucją właściwą w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, zgodnie z tytułem III 
rozdział 7 rozporządzenia nr 1408/71, jest instytucja niemiecka, to w rozumieniu art. 1 lit. a) 
pkt ii) rozporządzenia nr 1408/71 w związku z załącznikiem I pkt E „Niemcy”:

a) „pracownik najemny” oznacza osobę ubezpieczoną z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego 
na wypadek bezrobocia lub osobę, która w następstwie tego ubezpieczenia otrzymuje 
świadczenia pieniężne z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby lub porównywalne 
świadczenia lub urzędnik służby cywilnej otrzymuje uposażenie wynikające z jego statusu 
służbowego urzędnika służby cywilnej, co najmniej w takiej wysokości, która w przypadku 
pracownika najemnego zobowiązywałaby do obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek 
bezrobocia.

b) „osoba prowadząca działalność na własny rachunek” oznacza osobę, która prowadzi 
działalność na własny rachunek i która jest zobowiązana:

– ubezpieczyć się lub opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne w systemie dla osób 

                                               
1 Sprawa C-85/99, Offenmanns, sprawa C-255/99, Humer oraz sprawa C-302/02 Effing.
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prowadzących działalność na własny rachunek,

lub

– ubezpieczyć się w ramach obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego.

Wnioskuje się zatem, że ojciec nie jest osobą objętą zakresem art. 2 rozporządzenia nr 
1408/71 („Zakres podmiotowy”) w odniesieniu do świadczeń rodzinnych, a tym samym 
Niemcy nie są właściwym państwem członkowskim, jeżeli chodzi o zapewnienie tych 
świadczeń.

Mając na uwadze specyficzny charakter zaliczek z tytułu świadczeń alimentacyjnych, 
prawodawca1postanowił całkowicie wyłączyć te świadczenia z zakresu nowego 
rozporządzenia w sprawie koordynacji2mającego zastosowanie od dnia 1 maja 2010 r. 
Prawodawca uznał, że zaliczki te nie powinny być uważane za świadczenie bezpośrednie w 
ramach wspólnego wsparcia na rzecz rodzin, a unijne przepisy w sprawie koordynacji 
zabezpieczenia społecznego nie powinny być stosowane do zaliczek z tytułu świadczeń 
alimentacyjnych. Dlatego w nowym rozporządzeniu w sprawie koordynacji wyraźnie 
przewiduje się, że zaliczki z tytułu świadczeń alimentacyjnych wymienione w załączniku I do 
rozporządzenia nr 883/2004 są wyłączone z zakresu tego aktu prawnego. 

Wnioski

Składająca petycję jest uprawniona do otrzymywania zaliczek z tytułu świadczeń 
alimentacyjnych w Hiszpanii, czyli w kraju, w którym mieszka ona wraz z dziećmi i w 
którym prowadzi działalność zawodową. Komisja nie może stwierdzić żadnego naruszenia 
prawa UE przez niemieckie instytucje i sądy. Składająca petycję musi postępować zgodnie z 
hiszpańską procedurą krajową i wystąpić o hiszpańskie zaliczki z tytułu świadczeń 
alimentacyjnych, jeżeli chce je otrzymywać. To, czy kwalifikuje się ona do otrzymania 
takiego świadczenia, zależy wyłącznie od ustaleń krajowych.

                                               
1Rada stanowiąca jednomyślnie i Parlament Europejski w ramach procedury współdecyzji.
2Zobacz rozporządzenie (WE) nr 883/2004 mające zastosowanie od dnia 1 maja 2010 r. oraz punkt 36 jego 
preambuły i art. 1 lit. z).


