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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1401/2011, którą złożyła Ingeborg Munker (Austria), w sprawie 
przeniesienia swoich praw do świadczeń emerytalnych z Austrii do Niemiec

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję uzyskała w latach 60. prawo do świadczeń emerytalnych w Austrii za 
69 przepracowanych tam miesięcy, jeszcze zanim przeprowadziła się do Niemiec, gdzie od 
tamtego czasu mieszka i pracuje. Po przejściu na emeryturę spodziewała się otrzymać 
świadczenia z Austrii na podstawie przepracowanego tam czasu lub też dodania liczby 
przepracowanych tam miesięcy do puli jej świadczeń w Niemczech. Władze austriackie 
poinformowały ją jednak, iż brakuje jej jeszcze 12 miesięcy pracy do uzyskania prawa do 
świadczeń emerytalnych. Zaproponowano jej wykupienie tych praw, lecz nie stać jej na takie 
rozwiązanie. Składająca petycję wnioskowała o zwrot równowartości swoich składek, 
spotkała się jednak z odmową. Zastanawia się, czy w przedmiotowej sytuacji nie zostało 
naruszone prawo UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Co do zasady prawo UE dotyczące zabezpieczenia społecznego przewiduje koordynację, a nie 
ujednolicenie systemów zabezpieczenia społecznego. Prawo Unii nie ogranicza uprawnień 
państw członkowskich w zakresie organizowania własnych systemów zabezpieczenia 
społecznego, a wobec braku ujednolicenia na szczeblu UE w przepisach każdego z państw 
członkowskich określa się warunki przyznawania świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego oraz kwotę takich świadczeń i okres ich wypłacania. Jednak wykonując takie 
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uprawnienia, państwa członkowskie muszą postępować zgodnie z prawem Unii, a w 
szczególności przestrzegać postanowień Traktatu dotyczących swobody przemieszczania się 
pracowników, w których określono prawa każdego obywatela Unii Europejskiej do 
swobodnego przemieszczania się i zamieszkiwania na terytorium państw członkowskich, oraz 
przestrzegać przepisów rozporządzenia (WE) nr 883/2004 określającego wspólne przepisy i 
zasady, których muszą przestrzegać wszystkie organy krajowe podczas stosowania prawa 
krajowego. Przepisy te gwarantują, że podczas stosowania przepisów różnych ustawodawstw 
krajowych przestrzega się podstawowych zasad równego traktowania i niedyskryminacji. 

Odnośnie do emerytur, które są uregulowane w Rozdziale 5 rozporządzenia (WE) nr 
883/2004, przepisy te można przedstawić w sposób następujący (w przypadku okresów 
ubezpieczenia lub zamieszkania krótszych niż jeden rok obowiązują inne zasady):

 W każdym państwie członkowskim, w którym dany obywatel był ubezpieczony, jego 
dokumenty ubezpieczeniowe są przechowywane aż do osiągnięcia przez tę osobę wieku 
emerytalnego. Innymi słowy, opłacone składki nie są przekazywane do innego kraju, nie 
są też wypłacane tej osobie, nawet jeżeli nie jest już ona w tym kraju ubezpieczona.

 Każde państwo członkowskie, w którym dany obywatel był ubezpieczony, jest 
zobowiązane do wypłacenia tej osobie emerytury po osiągnięciu przez nią wieku 
emerytalnego. Jeśli np. dany obywatel pracował w trzech państwach członkowskich, 
otrzyma trzy oddzielne emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

 Emerytura ta zostanie obliczona zgodnie z dokumentami ubezpieczeniowymi tej osoby w 
każdym państwie członkowskim. Kwota otrzymana od każdego państwa członkowskiego 
będzie zależeć od długości okresu ubezpieczenia w każdym z państw. 

Na podstawie przepisów prawa UE każde państwo członkowskie UE jest zobowiązane do 
wzięcia pod uwagę okresu ubezpieczenia obywateli w innych państwach, jeśli jest to 
konieczne do osiągnięcia minimalnej liczby lat pracy wymaganych do otrzymania emerytury 
w tym państwie.

W związku z powyższym, w odniesieniu do skargi składającej petycję należy zaznaczyć, że 
przy określaniu jej prawa do austriackiej emerytury powinien zostać uwzględniony 
zsumowany okres zatrudnienia w Austrii i Niemczech. Może się jednak zdarzyć, że po takim 
zsumowaniu okaże się, że minimalny okres zatrudnienia wymagany przez austriackie 
ustawodawstwo do otrzymywania emerytury nie został osiągnięty. Na podstawie informacji 
dostarczonych przez składającą petycję nie można stwierdzić, czy ma to miejsce w jej 
przypadku. 

W odniesieniu do możliwości zwrotu składek opłaconych przez składającą petycję na rzecz 
austriackiego systemu zabezpieczenia społecznego, należy zaznaczyć, że przepisy UE w 
zakresie koordynacji nie przewidują obowiązku zwrotu składek emerytalnych przez władze 
krajowe. W rezultacie określenie sposobu refundacji składek emerytalnych leży w gestii 
poszczególnych państw członkowskich.

Więcej informacji na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można 
znaleźć: 
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 na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=pl; 

 w publikacji „Przepisy UE w zakresie zabezpieczenia społecznego – Twoje prawa w 
innych państwach Unii Europejskiej – Wydanie uaktualnione 2010”, dostępnej pod 
adresem: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=486&visible=1

 w ulotce dotyczącej koordynacji emerytur pod adresem: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=pl&pubId=6591&visible=1.

Podsumowanie

Na podstawie informacji przekazanych przez składającą petycję nie można stwierdzić, czy 
prawo Unii jest przestrzegane. Komisja skontaktuje się z właściwymi władzami austriackimi i 
dokona ponownej oceny petycji na podstawie otrzymanych informacji.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Dnia 10 lipca 2012 r. skontaktowano się z właściwymi władzami Austrii w celu uzyskania 
wyjaśnień w sprawie uprawnień składającej petycję do austriackiej emerytury. W piśmie z 
dnia 25 lipca 2012 r. austriackie władze przesłały Komisji potwierdzenie, że do uzyskania 
uprawnień emerytalnych w Austrii składającej petycję brakuje 12 miesięcy opłacania składek. 
Władze Austrii podkreślają, że w austriackim systemie ubezpieczeń społecznych nie 
przewidziano możliwości zwrotu składek. Austriacki system ubezpieczeń społecznych opiera 
się na zasadzie solidarności, a zgodnie z obowiązującymi przepisami opłacone składki nie są 
ani przekazywane do innego kraju, ani zwracane obywatelom, którzy pozostają na terytorium 
Austrii.  

Podsumowanie

Z informacji przekazanych przez władze Austrii wynika, że składająca petycję nie spełnia 
warunku minimalnego okresu zatrudnienia, po którym pracownik nabywa uprawnienia do 
emerytury (15 lat), wymaganego na mocy austriackiego ustawodawstwa, nawet po 
zsumowaniu okresu opłacania składek w Austrii i w Niemczech.

Z tego względu informacje przedłożone Komisji Petycji przez składającą petycję, ocenione 
również w świetle informacji wcześniej bezpośrednio przekazanych Komisji przez właściwe 
władze austriackie, nie wskazują na niewłaściwe stosowanie prawa Unii Europejskiej.


