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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0173/2011, którą złożył Krasimir Krumov (Bułgaria) w sprawie 
rzekomego nieprzestrzegania przez bułgarskie władze prawodawstwa UE 
dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję powrócił do Bułgarii w 2010 r. po przepracowaniu 6 miesięcy na Cyprze i 
w Wielkiej Brytanii, a następnie zarejestrował się w urzędzie pracy w Sofii jako bezrobotny. 
Właściwe organy w Bułgarii nie wypłaciły mu jednak świadczeń, do których, jak twierdzi, 
jest uprawniony, co stanowi według składającego petycję naruszenie rozporządzenia (WE) nr 
883/2004 i (WE) nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, dlatego też składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań w tej sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

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

Składający petycję twierdzi, że przed powrotem do Bułgarii, swojego kraju pochodzenia, 
przez 3 lata pracował za granicą. Po powrocie przedstawił władzom bułgarskim dokumenty 
potwierdzające okresy zatrudnienia za granicą, jednak jego wniosek o zasiłki dla 
bezrobotnych został odrzucony. 

Ogólnie rzecz ujmując, na mocy prawa UE dotyczącego zabezpieczenia społecznego 
przewiduje się koordynację, a nie harmonizację systemów zabezpieczenia społecznego. 
Prawo Unii nie ogranicza uprawnień państw członkowskich w zakresie organizowania 
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własnych systemów zabezpieczenia społecznego, a wobec braku harmonizacji na szczeblu UE 
to w przepisach każdego z państw członkowskich określa się warunki udzielania świadczeń z 
tytułu zabezpieczenia społecznego oraz kwotę takich świadczeń i okres ich udzielania. 
Państwa członkowskie w ramach korzystania z tych uprawnień zobowiązane są jednak do 
przestrzegania prawa Unii, a w szczególności postanowień Traktatu dotyczących swobody 
przemieszczania się pracowników i swobody każdego obywatela Unii Europejskiej do 
przemieszczania się i zamieszkania na terenie państw członkowskich zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Prawo unijne zawiera wspólne przepisy i zasady, których 
muszą przestrzegać wszystkie organy krajowe podczas stosowania prawa krajowego. Przepisy 
te mają zapewnić to, by zastosowane ustawodawstwo krajowe nie naruszało podstawowych 
zasad równego traktowania oraz niedyskryminacji. 

Przepisy dotyczące zasiłków dla bezrobotnych zawarte są w rozdziale 6 rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004. Bezrobotny pracownik z zasady powinien ubiegać się o zasiłki dla bezrobotnych 
w państwie członkowskim, w którym pracował najpóźniej, a właściwa instytucja tego 
państwa członkowskiego jest również zobowiązana do uwzględnienia, jeśli to konieczne, 
okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia ukończonych przez daną osobę w innych państwach 
członkowskich. Aby można było zastosować zasadę sumowania okresów, osoba ta musi 
ukończyć ostatni okres zatrudnienia lub ubezpieczenia zgodnie z przepisami, na mocy których 
wnioskuje się o przyznanie świadczeń.

Niemniej jednak zgodnie z art. 65 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 osoby, które podczas 
ostatniego okresu zatrudnienia mieszkały w innym państwie członkowskim niż państwo 
członkowskie zatrudnienia, są zwolnione z tego obowiązku. Pracownicy transgraniczni mogą 
ubiegać się o zasiłki dla bezrobotnych w państwie członkowskim, w którym mieszkają.

W tym kontekście istotne może być wyjaśnienie pojęcia „zamieszkania” w rozumieniu 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i art. 65. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości UE (zob. sprawy C-76/76 Di Paolo, C-216/89 Reibold, C-102/91 Knoch itp.) 
pojęcie państwa członkowskiego, w którym mieszka pracownik, występujące w art. 65 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004, musi ograniczać się do tego państwa, w którym pracownik 
zwykle zamieszkuje i w którym znajduje się jego główne centrum interesów życiowych, 
nawet jeśli jest zatrudniony w innym państwie członkowskim. 

Do obowiązków instytucji krajowej (tj. bułgarskich organów ds. zatrudnienia) należy 
ustalenie miejsca zamieszkania danej osoby w oparciu o rzeczywiste okoliczności 
poszczególnych przypadków. Komisja nie może zastępować innych organów w tego typu 
postępowaniach, które powinny być prowadzone na szczeblu krajowym. 
Na podstawie dostarczonych informacji służby Komisji nie mogą stwierdzić, czy ustalenia 
władz bułgarskich są zgodne z prawem UE – zależy to od stosownych rzeczywistych 
okoliczności omawianego przypadku.

Przeanalizowanie rzeczywistych okoliczności sprawy składającego petycję, z 
uwzględnieniem stosownych przepisów UE i orzecznictwa Trybunału, wchodzi w zakres 
kompetencji władz krajowych lub sądu krajowego.

Składającemu petycję należy doradzić, aby dopilnował terminów podejmowania właściwych 
działań zgodnie z procedurami krajowymi.


