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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1395/2010, którą złożył Krzysztof Szremski (Polska), w sprawie 
problemów z polskim i hiszpańskim systemem zabezpieczeń społecznych 
w związku z wnioskiem o świadczenie pieniężne ze względu na niezdolność 
do pracy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który pracuje w Hiszpanii od stycznia 2006 r. dostał zwolnienie 
chorobowe podczas wakacji w Polsce w 2009 r. Następnie został zwolniony z pracy, 
ponieważ przyczyna jego nieobecności nie została zgłoszona na formularzu E-115 
(zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy) i na formularzu E-116 (wniosek o 
świadczenie pieniężne w związku z niezdolnością do pracy). Składający petycję utrzymuje, że 
popełniono w tej sprawie błąd administracyjny, ponieważ INSS (hiszpański fundusz 
zabezpieczeń społecznych) nie przesłał wniosku o wystawienie powyższych formularzy do 
odpowiedniego oddziału ZUS-u (polskiego funduszu zabezpieczeń społecznych), 
odpowiedzialnego za dokumentację składającego petycję. Jego zdaniem ZUS nie przestrzegał 
procedury przewidzianej w odpowiednich przepisach dotyczących zabezpieczeń społecznych 
dla pracowników migrujących i w związku z tym wzywa Parlament Europejski do zajęcia się 
tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 oraz rozporządzenia (EWG) nr 574/72 w 
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które obowiązywały w 
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momencie zaistnienia opisanych faktów, osoba uprawniona do świadczeń pieniężnych z 
tytułu choroby może otrzymać te świadczenia po potwierdzeniu swojej niezdolności do pracy 
w trakcie czasowego pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego. 

Rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i 574/72 zostały od dnia 1 maja 2010 r. zastąpione 
rozporządzeniami (WE) nr 883/20041 oraz 987/20002. Jednak przepisy w sprawie świadczeń 
pieniężnych z tytułu choroby nie uległy znaczącej zmianie.

Procedura ubiegania się o świadczenia pieniężne z tytułu choroby w przypadku, gdy 
niezdolność do pracy rozpoczęła się w trakcie pobytu czasowego pracownika poza terytorium 
właściwego państwa członkowskiego, została określona w art. 24 w połączeniu z art. 18 
rozporządzenia (EWG) nr 574/72. 

W świetle tych przepisów komunikacja między instytucjami zabezpieczenia społecznego jest 
bezpośrednia. Ubezpieczony ma jedynie obowiązek poinformowania o swojej niezdolności do 
pracy instytucję państwa członkowskiego, w którym przebywa. Instytucja miejsca pobytu 
powinna przekazać te informacje instytucji właściwego państwa członkowskiego (przy 
wykorzystaniu formularza E-116). Wszystkie późniejsze kontakty między instytucją 
właściwego państwa członkowskiego a instytucją państwa członkowskiego pobytu są 
bezpośrednie i bazują na formularzach E (które – choć nadal stosowane po wejściu w życie 
nowych rozporządzeń – są stopniowo wycofywane i od dnia 1 maja 2012 r. zostaną w pełni 
zastąpione elektroniczną wymianą danych). Instytucja właściwego państwa członkowskiego 
może w każdej chwili zwrócić się do instytucji państwa członkowskiego pobytu o wydanie 
formularza E-116, czyli zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do pracy. 

Jeżeli chodzi o przedłożone dokumenty, właściwa instytucja hiszpańska dwukrotnie zwracała 
się do instytucji polskiej o wydanie formularza E-116 (dnia 8 kwietnia 2009 r. i dnia 7 lipca 
2009 r.). Ta ostatnia instytucja pozytywnie rozpatrzyła wnioski, a informacje zostały wysłane 
(18 maja 2009 r. i 31 sierpnia 2009 r.). 

Z korespondencji między składającym petycję a jego pracodawcą wynika, że powodem 
zwolnienia był fakt, iż hiszpańska instytucja zabezpieczenia społecznego poinformowała 
tegoż pracodawcę o braku potwierdzenia niezdolności do pracy składającego petycję w 
oparciu o formularz E-116.  

W świetle dokumentów załączonych do przedmiotowej petycji polska instytucja łącznikowa 
(w przypadku świadczeń pieniężnych z tytułu choroby Zakład Ubezpieczeń Społecznych –
Departament Zasiłków) dwukrotnie kontaktowała się z hiszpańską instytucją łącznikową 
(Instituto National de la Seguridad Social) (w dniu 2 września 2009 r., po czym przesłano 
przypomnienie w dniu 14 stycznia 2011 r.). Wśród dokumentów dołączonych do petycji 
brakuje odpowiedzi instytucji hiszpańskiej na wystosowany przez polską instytucję 
zabezpieczenia społecznego wniosek o udzielenie wyjaśnień.

W świetle powyższego wydaje się, że do sytuacji, w jakiej znalazł się składający petycję, 
doprowadziły problemy w zakresie współpracy dwóch odnośnych instytucji zabezpieczenia 

                                               
1 Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1–123.
2 Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1–42.
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społecznego. 

Nie jest całkowicie jasne, czy hiszpańska instytucja zabezpieczenia społecznego podjęła 
swoją decyzję ze względu na niedostarczenie formularza E-116, czy też – jak może 
sugerować pismo pracodawcy dotyczące zwolnienia – ze względu na fakt, że sam składający 
petycję nie dostarczył formularza właściwej instytucji hiszpańskiej. Żądanie tej ostatniej 
instytucji nie byłoby zgodne z obowiązującymi przepisami w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. 

Jeżeli składający petycję zgodzi się na ujawnienie swoich danych, Komisja jest gotowa 
skontaktować się z władzami hiszpańskimi i zwrócić się o wyjaśnienie dotyczące jego 
sprawy.

4. REV Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

W kwestii zwolnienia składającego petycję Komisja podkreśla, że nie istnieją szczegółowe 
przepisy UE w zakresie powodów, procedury i skutków zwolnień indywidualnych1. Zatem 
regulowanie i rozwiązanie takich kwestii, na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
krajowego i po ustaleniu wszystkich istotnych faktów dla każdego przypadku, należy do 
właściwych władz hiszpańskich.

W odniesieniu do kwestii związanej z zabezpieczeniem społecznym dla pracowników 
migrujących, jak Komisja wskazała w poprzednim komunikacie, z dostępnych informacji 
wynika, że polska instytucja ZUS pozytywnie rozpatrzyła wnioski instytucji hiszpańskiej o 
wydanie formularza E-116 i dwukrotnie skontaktowała się z hiszpańską instytucją 
łącznikową.

W celu dalszego wyjaśnienia sytuacji, po otrzymaniu zgody skarżącego na ujawnienie 
danych osobowych, Komisja skierowała wniosek do władz hiszpańskich. Zwróciła się do 
władz hiszpańskich, aby poinformowały bezpośrednio składającego petycję o wynikach ich 
dochodzenia. Komisja powinna również otrzymać kopię tej odpowiedzi, a jeżeli w jej ocenie
ujawnione zostanie naruszenie przepisów UE w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, podejmie ona niezbędne kroki.

Komisja nie jest w stanie dokonywać oceny faktycznej sytuacji poszczególnych osób, ale 
monitoruje ona wdrażanie prawa UE przez państwa członkowskie i analizuje praktyki i 
przepisy krajowe w przypadku stwierdzenia, że ustawodawstwo to może naruszać prawo UE.

                                               
1 Z wyjątkiem sytuacji, w których występuje dyskryminacja w oparciu o narodowość, płeć, rasę i 
inne zakazane podstawy, co nie wydaje się mieć miejsca w niniejszym przypadku. 


