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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0386/2012, którą złożył Viorel Staicu (Rumunia), w sprawie 
ustawodawstwa dotyczącego okresu karencji w przypadku zasiłku dla 
bezrobotnych na Cyprze

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przez cztery lata pracował na Cyprze. W grudniu 2011 r. stał się 
bezrobotny. W styczniu 2012 r. złożył dokumenty w celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. 
Poinformowano go, że pierwszy zasiłek dla bezrobotnych zostanie mu wypłacony po upływie 
trzech miesięcy. Ponieważ sytuacja finansowa składającego petycję pogarsza się z każdym 
dniem, zastanawia się on, czy taki okres karencji jest zgodny z prawodawstwem europejskim. 
Składający petycję próbował skontaktować się z władzami cypryjskimi, jednak nie otrzymał 
odpowiedzi.

2. Dopuszczalność

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

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

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 
własnych systemów zabezpieczenia społecznego, a wobec braku harmonizacji na szczeblu UE 
to w przepisach każdego z państw członkowskich określa się warunki udzielania świadczeń z 
zabezpieczenia społecznego oraz kwotę takich świadczeń i okres ich udzielania. Jednak 
wykonując takie uprawnienia, państwa członkowskie muszą postępować zgodnie z prawem 
Unii, w szczególności z postanowieniami Traktatu, dotyczącymi swobody przemieszczania 
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się pracowników, prawem każdego obywatela Unii Europejskiej do swobodnego 
przemieszczania się i zamieszkiwania na terytorium państw członkowskich, oraz zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 określającym wspólne przepisy i zasady, których 
wszystkie organy krajowe muszą przestrzegać, stosując prawo krajowe. Przepisy te 
zapewniają przestrzeganie podstawowych zasad równości traktowania i niedyskryminacji 
przy stosowaniu ustawodawstwa różnych państw. W ten sposób zapewniają one stosowanie 
ustawodawstwa różnych państw bez negatywnego wpływu na osoby korzystające z prawa do 
swobodnego przemieszczania się w granicach Unii Europejskiej.
W związku z tym, chociaż państwo członkowskie ma możliwość ustanowienia okresu 
karencji, po którym na mocy przepisów krajowych przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, na 
podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję należy zaznaczyć, że państwo 
członkowskie nie może jednak stosować w stosunku do bezrobotnych różnych okresów 
karencji poprzedzających pierwszą wypłatę zasiłku w zależności od tego, czy pracowali oni 
zawsze w tym właściwym państwie członkowskim, czy też w innym odnośnym państwie 
członkowskim.

Należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, 
„jeśli przepis prawa krajowego nie jest obiektywnie uzasadniony ani proporcjonalny do 
realizowanego celu, należy go uznać za pośrednio dyskryminujący, gdy ze swej natury dotyka 
on bardziej pracowników migrujących niż pracowników krajowych i w konsekwencji istnieje 
ryzyko postawienia tych pierwszych w gorszej sytuacji”1. 

Komisja uznaje, że stosowanie dłuższego okresu karencji przed wypłatą zasiłku dla 
bezrobotnych w stosunku do osób, które skorzystały z przysługującego im prawa do 
swobodnego przepływu w UE, postawiłoby pracowników migrujących w znacznie gorszej 
sytuacji w stosunku do pracowników krajowych i jako takie byłoby sprzeczne z art. 45 i 48 
Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE).

W związku z tym służby Komisji wszczęły dochodzenie, zwracając się do władz Cypru o 
informacje, na który to wniosek władze Cypru odpowiedziały w dniu 5 listopada 2012 r.   

W swojej odpowiedzi władze cypryjskie oświadczyły, że art. 31 ust. 1 ustawy o 
ubezpieczeniach społecznych (nr 59(1)/2010) przewiduje, że ubezpieczony jest uprawniony 
do zasiłku dla bezrobotnych za każdy dzień pozostawania na bezrobociu, dla którego 
spełnione zostały następujące wymogi.

Artykuł 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach społecznych (nr 59(1)/2010) przewiduje ponadto, 
że żadna osoba nie jest uprawniona do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych w okresie 
pierwszych trzech dni po zakończeniu zatrudnienia. Osoby ubezpieczone ubezpieczeniem 
dobrowolnym w okresach przepracowanych u cypryjskiego pracodawcy w państwie trzecim 
innym niż państwo członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcaria, nie 
kwalifikują się do zasiłku dla bezrobotnych w pierwszych trzydziestu dniach pozostawania na 
bezrobociu.

Zgodnie z art. 2 ustawy nr 59(1)/2010 państwo trzecie oznacza państwo nie będące państwem 
członkowskim UE ani nie będące stroną porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym i nie będące Szwajcarią.
                                               
1 Zob. sprawa C-124/99 Borawitz [2000]  Zb.Orz. I-7293, ust. 25-27 oraz orzecznictwo w nim cytowane.



CM\925836PL.doc 3/3 PE504.246v01-00

PL

Władze Cypru potwierdziły, że cypryjskie przepisy nie przewidują w żadnych 
okolicznościach trzymiesięcznego okresu karencji poprzedzającego wypłatę zasiłku dla 
bezrobotnych.
W oparciu o powyższe uwagi należy zauważyć, że prawo cypryjskie przewiduje dłuższy 
okres karencji w przypadku osób ubezpieczonych ubezpieczeniem dobrowolnym na 
terytorium państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i poza Szwajcarią. 
Przepisy te nie mają zatem zastosowania do osób przemieszczających się wewnątrz Unii 
Europejskiej.
Władze cypryjskie podkreśliły, że we wszystkich przypadkach do osób uprawnionych do 
zasiłku dla bezrobotnych na Cyprze, w tym pracowników migrujących wewnątrz UE, 
zastosowanie ma 3-dniowy okres karencji. W tym kontekście w sytuacji opisanej przez
składającego petycję doszło do nieprawidłowego zastosowania cypryjskiego prawa i problem 
ten powinien zostać rozwiązany przez właściwe organy krajowe.

Podsumowanie

W oparciu o powyższe uwagi służby Komisji uważają, że w cypryjskim prawie brak jest 
warunków, które miałyby dyskryminujący charakter i przewidywałyby inne okresy karencji w 
przypadku pracowników, którzy skorzystali z przysługującego im prawa do swobodnego 
przepływu w UE, co oznacza, że na mocy cypryjskiego prawa osoby migrujące wewnątrz UE 
i obywatele cypryjscy korzystają z tych samych praw i podlegają takim samym obowiązkom. 


