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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0902/2012 którą złożył Steven Sylvester (Wielka Brytania), w sprawie 
eksportu za granicę zasiłku na utrzymanie dla osoby niepełnosprawnej 
(Disability Living Allowance, DLA)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję cierpi z powodu poważnych problemów zdrowotnych. W 2002 r. opuścił 
on Wielką Brytanię i zamieszkał w Norwegii (państwo członkowskie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego). Otrzymał on sprzeczne informacje od Wydziału ds. Prac i Świadczeń 
Emerytalno-Rentowych oraz Wydziału ds. Ubezpieczeń Społecznych dotyczące jego 
uprawnienia do dalszego korzystania z zasiłku na utrzymanie dla osoby niepełnosprawnej. Jak 
można się spodziewać, zasiłku tego nie otrzymuje. Kontaktował się on z Advice Europe, 
Solvit oraz posłem do parlamentu brytyjskiego, który doradził mu skierowanie sprawy do 
Parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich w Wielkiej Brytanii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Autor petycji jest obywatelem brytyjskim, który przed przeprowadzką do Norwegii w 
listopadzie 2002 r. otrzymywał zasiłek na utrzymanie dla osoby niepełnosprawnej 
przyznawany osobom o wysokim stopniu niepełnosprawności. Wniósł on o dalszą wypłatę 
wspomnianego zasiłku po przeprowadzce, jednak uzyskał odpowiedź odmowną z 
uzasadnieniem, że zasiłek ten nie podlega eksportowi do innego kraju UE.

W dniu 18 października 2007 r. Trybunał Sprawiedliwości orzekł w sprawie C-299/05 
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(Komisja Wspólnot Europejskich przeciw Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii 
Europejskiej)1, że zasiłek ten podlega eksportowi. W 2010 r. autor petycji zwrócił się zatem 
do władz brytyjskich o przywrócenie wypłaty zasiłku, jednak uzyskał odpowiedź odmowną. 
W tym samym roku autor petycji ubiegał się w Norwegii o rentę, której nie otrzymał w 
związku z niespełnieniem przez niego warunku przepracowania w tym kraju 3 lat. Domaga 
się on wypłaty zaległego zasiłku na utrzymanie dla osób niepełnosprawnych od roku 2002.

Do momentu wyjazdu w 2002 r. składający petycję mieszkał w Wielkiej Brytanii i stale 
otrzymywał wspomniany zasiłek. W chwili jego wyjazdu do Norwegii w 2002 r. zasiłek na 
utrzymanie dla osób niepełnosprawnych uznawany był za tzw. specjalne świadczenie 
nieskładkowe. Tego rodzaju świadczenia mają charakter zarówno ubezpieczenia społecznego, 
jak i pomocy społecznej. Figurując w wykazie w załączniku IIa do rozporządzenia (EWG) nr 
1408/712, świadczenia takie nie muszą być eksportowane do innego państwa członkowskiego 
UE lub państwa EOG. Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 stosuje się do Norwegii w oparciu 
o załącznik VI do porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym3.

W orzeczeniu z dnia 18 października 2007 r. w sprawie C-299/05 Trybunał Sprawiedliwości 
przyjął wniosek Komisji w sprawie anulowania wpisu zasiłku na utrzymanie dla osoby 
niepełnosprawnej do załącznika IIa rozporządzenia (EWG) nr 1408/71. Następnie rząd 
Wielkiej Brytanii uznał, że zasiłek ten jest gotówkowym zasiłkiem chorobowym i podlega 
eksportowi do innych państw członkowskich UE. Poinformował on również, że w przypadku 
osób, które utraciły prawo do zasiłku na utrzymanie dla osoby niepełnosprawnej w związku z 
przeprowadzką do innego kraju członkowskiego w okresie od marca 2001 r. do 18 
października 2007 r., wypłata tego świadczenia będzie rozpatrywana od daty 18 października 
2007 r. pod warunkiem, że osoby te spełniły pozostałe odnośne wymogi prawne 
obowiązujące w kraju oraz na szczeblu UE w dniu składania roszczenia o przywrócenie 
wypłaty zasiłku, a także w całym okresie, gdy zasiłek ten nie był im wypłacany.

Gdy autor petycji złożył wniosek o przywrócenie wypłaty zasiłku na utrzymanie dla osoby 
niepełnosprawnej w 2010 r. władze Wielkiej Brytanii odmówiły wypłaty mu tego zasiłku 
twierdząc, że nie spełnił on wymogów ubezpieczenia krajowego uprawniających go do 
domagania się wypłaty świadczenia zdrowotnego w tym kraju w okresie, gdy nie otrzymywał 
on tego świadczenia. Przyczyną odmowy był fakt, że opuszczając Wielką Brytanię autor 
petycji nie otrzymywał emerytury krajowej, renty z tytułu długoterminowej niezdolności do 
pracy lub renty dla wdów/wdowców. Ponadto nie jest on ubezpieczony w Wielkiej Brytanii 
ani też nie posiada członka rodziny ubezpieczonego w tym kraju.

W oparciu o informacje przedstawione przez autora petycji Komisja ma pewne wątpliwości 
co do argumentacji władz brytyjskich. Gdyby bowiem władze brytyjskie nie przerwały 
                                               
1 Sprawa C-299/05, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie Unii Europejskiej, Zb.Orz. 2007, s. I-8695.
2 Rozporządzenie 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, ostatnio zmienione 
rozporządzeniem (WE) nr 592/2008 (Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 1).
3Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3 oraz dzienniki urzędowe państw EFTA.
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ciągłości wypłaty zasiłku na utrzymanie dla osoby niepełnosprawnej na rzecz autora petycji 
po opuszczeniu przez niego Wielkiej Brytanii w 2002 r., kraj ten byłby nadal państwem 
właściwym do eksportu pieniężnych świadczeń chorobowych i ustawodawstwo brytyjskie nie 
przestałoby być ustawodawstwem właściwym. Sytuacja ta byłaby odmienna jedynie 
wówczas, gdyby ustawodawstwo norweskie stało się właściwe dla autora petycji w związku z 
przepisami dotyczącymi ustawodawstwa właściwego określonymi w art. 13 rozporządzenia 
(EWG) nr 1408/71. W wyroku w sprawie C-276/96 (Kuusijärvi)1 Trybunał Sprawiedliwości 
orzekł że „fakt, że ustawodawstwo państwa członkowskiego uzależnia prawo osoby, która 
zakończyła ogół działalności zawodowej na jego terytorium i która nie spełnia zatem 
warunków bycia lub pozostawania członkiem systemu ubezpieczeń społecznych tego kraju 
określonych w art. 13 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 1408/71, od zamieszkiwania jego 
terytorium nie pozbawia art. 13 ust. 2 lit. f) rozporządzenia jego skutków praktycznych ani nie 
wyłącza tej osoby ze stosowania ogółu prawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych, 
w szczególności prawodawstwa mającego zastosowanie na mocy rozporządzenia nr 1408/71”.

Artykuł 13 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 określa przepis kolizyjny dla osób, 
które (już) nie prowadzą działalności zawodowej. Według tego przepisu „osoba, którą 
przestaje obowiązywać ustawodawstwo państwa członkowskiego, a do której nie odnosi się 
ustawodawstwo innego państwa członkowskiego zgodnie z jedną z zasad określonych w 
poprzednich ustępach lub w związku z jednym z wyjątków określonych w art. 14-17, podlega 
wyłącznie ustawodawstwu państwa członkowskiego, którego terytorium osoba ta zamieszkuje 
zgodnie z przepisami tylko tego ustawodawstwa.”

W chwili przeprowadzki do Norwegii w 2002 r. autor petycji przestał faktycznie podlegać 
ustawodawstwu brytyjskiemu, jako że nie otrzymywał on żadnych świadczeń, które 
wprowadzały rzeczywisty związek z brytyjskim systemem ubezpieczeń społecznych. Jako że 
do autora petycji nie odnosiło się żadne inne ustawodawstwo, podlegał on ustawodawstwu 
państwa członkowskiego zamieszkania. Z jednego z dokumentów załączonych do petycji 
wynika, że składający petycję przez pewien okres czasu otrzymywał norweskie świadczenia 
rehabilitacyjne. Zatem ubiegał się on o pieniężne świadczenia chorobowe w państwie 
członkowskim zamieszkania po osiedleniu się w nim i otrzymywał je.

W piśmie z dnia 19 maja 2011 r. Królewskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało autora 
petycji, że nie jest on uprawniony do otrzymania renty inwalidzkiej, jako że nie spełnił on 
obowiązującego w Norwegii wymogu trzyletniego ubezpieczenia przed powstaniem 
niepełnosprawności. Autor petycji nie spełnił również wymogów dotyczących okresu 
ubezpieczenia określonych w ustawodawstwie brytyjskim, które mogłyby zostać 
uwzględnione w rozpatrywaniu jego prawa do renty inwalidzkiej na mocy art. 45 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71.

Pomimo, że w petycji brak informacji, dlaczego niemożliwe było zagregowanie okresów 
ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii, Komisja pragnie zwrócić uwagę na przedstawione poniżej 
fakty. Na mocy art. 45 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 właściwa instytucja uwzględnia w 
stosownych wypadkach pełne okresy ubezpieczenia lub zamieszkania na mocy 
ustawodawstwa jakiegokolwiek innego państwa członkowskiego, jak gdyby okresy te były 
pełne w jego własnym ustawodawstwie. Państwo członkowskie uprawnione jest do 
                                               
1 Sprawa C-275/96 (Kuusijärvi), Zb. Orz. 1998 s. I-3419, pkt 32.
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narzucenia minimalnego okresu wpłacania składek warunkującego nabycie uprawnienia do 
świadczenia przewidzianego ustawodawstwem krajowym oraz do określenia charakteru i 
granic czasowych okresów ubezpieczenia, które mogą być uwzględnione w tym celu, pod 
warunkiem, że zgodnie z art. 45 rozporządzenia nr 1408/71 pełne okresy na mocy 
ustawodawstwa jakiegokolwiek innego państwa członkowskiego są również uwzględniane na 
takich samych warunkach, jak gdyby zakończyły się na mocy ustawodawstwa krajowego1. 
Cechą właściwą takiego systemu jest to, że warunki rządzące określaniem warunków 
zatrudnienia lub ubezpieczenia będą różne w zależności od tego, w którym państwie 
członkowskim pracowała dana osoba. Zgodnie z art. 1 lit. r) rozporządzenia nr 1408/71 
warunki te określa wyłącznie ustawodawstwo państwa członkowskiego, w obrębie którego 
zakończyły się wspomniane okresy.

Jeżeli okresem ubezpieczenia zakończonym w Wielkiej Brytanii jest okres pobytu, zaś 
norweskie przepisy dotyczące rent inwalidzkich uwzględniają wyłącznie okres zatrudnienia, 
fakt ten sam w sobie nie stanowi mniej korzystnego traktowania pracowników migrujących. 
Biorąc pod uwagę rozbieżności w ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczeń społecznych, 
których nie wyrównują przepisy koordynujące, przeprowadzka z jednego państwa 
członkowskiego do innego może być mniej lub bardziej korzystna dla ubezpieczonego.

Podsumowanie

Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 określa obowiązkowy system przepisów kolizyjnych 
określających, jakie ustawodawstwo odnosi się do osoby znajdującej się w sytuacji 
transgranicznej.

Na mocy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 ustawodawstwo państwa członkowskiego 
zamieszkania może stać się obowiązującym jedynie jeżeli ustawodawstwo państwa 
członkowskiego, któremu dana osoba podlegała wcześniej, przestało obowiązywać. Autor 
petycji był objęty ustawodawstwem w zakresie zabezpieczeń społecznych państwa 
członkowskiego swego miejsca zamieszkania i korzystał z tego systemu zabezpieczeń 
społecznych po zamieszkaniu w tym państwie członkowskim. To czy jest lub nie jest on 
uprawniony do innych świadczeń w ramach tego systemu jest decyzją ustawodawcy 
krajowego, pod warunkiem, że osoba migrująca nie będzie traktowana w mniej korzystny 
sposób.

                                               
1 Sprawa C-306/03 Salgado Alonso, Zb. Orz. 2005 s. I-705, pkt 31.


