
CM\876866PL.doc PE472.138v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

6.9.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1587/2010, którą złożył Dumitru-Julian Andrian (Rumunia) 
w sprawie odmowy przyznania mu zasiłku dla bezrobotnych w Irlandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję pracował przez 3 lata w Irlandii bez pozwolenia na pracę, ale opłacał 
wszystkie obowiązkowe składki określone w przepisach. Obecnie władze odmawiają mu 
przyznania świadczeń, ponieważ nie miał pozwolenia na pracę.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Równolegle ze złożeniem przedmiotowej petycji składający petycję skontaktował się też z 
Komisją Europejską.

W uzupełnieniu uwag poczynionych w związku z tematem petycji 984/2010, która dotyczy tej 
samej sprawy, Komisja zauważa, że irlandzkie praktyki administracyjne w związku ze 
stosowaniem postanowień przejściowych mogą powodować nieuzasadnione skutki w sytuacji, 
gdy dana osoba przez wiele lat wpłacała składki do systemu zabezpieczenia społecznego. 
Choć istnieje ryzyko, że osoby pracujące nielegalnie w Irlandii płacą składki na ubezpieczenie 
społeczne, to władze krajowe dowiadują się o tym tylko w niektórych przypadkach, kiedy 
zgłaszane jest roszczenie o świadczenia.

W przypadku pracowników rumuńskich wymóg posiadania pozwolenia na pracę dla 
legalnego zatrudnienia w Irlandii jest uzasadniony zgodnie z przepisami UE. Władze 
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irlandzkie mają prawo wymagać takiej legalności zatrudnienia przed objęciem danej osoby 
ubezpieczeniem społecznym w Irlandii. Jednak przepisy krajowe powinny być przejrzyste, a 
stosowanie postanowień przejściowych nie powinno powodować nieuzasadnionych skutków. 

Dlatego Komisja Europejska skontaktuje się z władzami irlandzkimi i poprosi je o 
systematyczne informowanie osób z UE-2 występujących z wnioskiem o numer 
ubezpieczenia społecznego, że jeżeli zamierzają one pracować w Irlandii, pozwolenie na 
pracę stanowi w tym kraju warunek objęcia ubezpieczeniem społecznym.

Składającemu petycję należy doradzić, że ewentualne działania naprawcze, takie jak zwrot 
składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych na mocy tych umów, muszą być 
podejmowane na szczeblu krajowym oraz że powinien on dopilnować, by nie minęły terminy 
na podejmowanie właściwych działań zgodnie z procedurami krajowymi.


