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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0828/2011, którą złożył Patrick Anazonwu (Niemcy), w sprawie 
wstrzymania wypłaty niektórych świadczeń socjalnych w Irlandii

1. Streszczenie petycji

W 2007 r. składający petycję przyjechał wraz z żoną i dzieckiem do Irlandii. Pracował on 
przez jakiś czas, jednak kolejne próby znalezienia zatrudnienia okazały się bezskuteczne. 
W 2009 r. składający petycję wystąpił o zasiłek dla osób poszukujących pracy, jednak jego 
wniosek został odrzucony, ponieważ Rada ds. Świadczeń Socjalnych uznała, że nie spełnia on 
wymogów niezbędnych do przejścia testu miejsca zwykłego pobytu ani nie udowodnił, że 
faktycznie poszukuje pracy. Ponieważ odwołanie składającego petycję zostało oddalone, 
grozi mu utrata świadczeń socjalnych. Składający petycję i jego rodzina znajdują się 
w rozpaczliwej sytuacji finansowej i zwracają się do Parlamentu Europejskiego o interwencję.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 28 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Komisja nawiązuje do uwag w sprawie petycji 1180/2010, w której poinformowała Komisję 
Petycji, że prawo Unii Europejskiej dopuszcza nałożenie warunku stałego miejsca 
zamieszkania jako kryterium kwalifikowalności do określonych świadczeń, które należą do 
zakresu materialnego stosowania rozporządzenia (WE) nr 883/20041. Komisja wyjaśniła, że 
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1 
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taka sytuacja mogłaby mieć miejsce na przykład w przypadku wypłacanego w Irlandii zasiłku 
dla osób poszukujących pracy, który uwzględniono w załączniku X do rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004, a zatem stanowi specjalne nieskładkowe świadczenie pieniężne w rozumieniu 
art. 70 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Zgodnie z art. 70 ust. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004, specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne „udzielane są wyłącznie w 
państwie członkowskim, w którym zainteresowani mają miejsce zamieszkania.” Komisja 
wskazała również, że w art. 1 lit. j) rozporządzenia (WE) nr 883/2004 pojęcie „zamieszkanie” 
definiuje się jako miejsce, w którym dana osoba zwykle przebywa.

Władze irlandzkie zasadniczo działały więc zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej, 
nakładając na wniosek składającego o przyznanie mu zasiłku dla osób poszukujących pracy 
warunek przejścia testu miejsca zwykłego pobytu w Irlandii.

Jednak jak zauważyła Komisja w uwagach do petycji 1180/2010, pojęcie „zamieszkania” 
zostało dodatkowo wyjaśnione przez Trybunał Sprawiedliwości w utrwalonej linii 
orzecznictwa jako miejsce, gdzie znajduje się główny ośrodek interesów danej osoby. W tym 
kontekście należy uwzględnić przede wszystkim sytuację rodzinną pracownika, powody, dla 
których się przemieścił, czas i ciągłość zamieszkania, w stosownych przypadkach fakt, że 
posiada on stałe zatrudnienie, oraz jego zamiary wynikające ze wszystkich tych okoliczności1. 
Nie ulega wątpliwości, że ustalenie miejsca zwykłego pobytu osoby w rozumieniu 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 musi się opierać na ogólnej ocenie wszystkich istotnych 
faktów w danej sprawie, z których żaden nie jest sam w sobie rozstrzygający.

Komisja jest zdania, że na podstawie niektórych okoliczności wspomnianych przez 
składającego petycję nie można wykluczyć, że w czasie, gdy składający petycję ubiegał się o 
przyznanie mu zasiłku dla osób poszukujących pracy, miejscem zwykłego pobytu jego i jego 
rodziny w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 883/2004 była faktycznie Irlandia. Jednak 
biorąc pod uwagę, że ustalenie miejsca zwykłego pobytu polega na złożonej całościowej 
ocenie wszystkich istotnych faktów, a nie wszystkie z nich wynikają z dokumentacji 
przedstawionej przez składającego petycję, Komisja nie jest w stanie dokonać ostatecznej 
oceny miejsca zwykłego pobytu składającego petycję w rzeczonym czasie. Dlatego też 
skontaktuje się ona z władzami irlandzkimi i zwróci się do nich o dokonanie ponownej oceny 
sytuacji składającego petycję z uwzględnieniem wszystkich istotnych faktów. Poinformuje 
ona Komisję Petycji, jak tylko otrzyma wyniki ponownej oceny.

Z dokumentów składającego petycję wynika, że odrębną przyczyną odrzucenia wniosku 
składającego petycję o przyznanie mu zasiłku dla osób poszukujących pracy było ustalenie 
przez władze irlandzkie, że nie udowodnił on, iż rzeczywiście szukał pracy. W tym 
kontekście Komisja przypomina, że w prawodawstwie Unii Europejskiej nie ustalono 
wspólnego systemu zabezpieczenia społecznego, lecz dopuszczono współistnienie różnych 
krajowych systemów zabezpieczenia społecznego, a jedynym celem prawodawstwa Unii jest 
zapewnienie koordynacji tych systemów. Dlatego też, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 

                                                                                                                                                  
(sprostowanie: Dz.U. L 200 z 7.6.2004, s. 1), zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1244/2010 
(Dz.U. L 338 z 22.12.2010, s. 35).

1
Sprawa C-90/97 Swaddling [1999], Zb.Orz. I-1075, w odniesieniu do sprawy 76/76 Di Paolo [1977], 
Zb.Orz. 315, pkt 17–2ß, i sprawa C-102/91 Knoch [1992], Zb.Orz. I-4341, pkt 21 i 23.
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Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, państwa członkowskie zachowują prawo do 
organizowania swych systemów zabezpieczenia społecznego1. Co za tym idzie, Irlandia 
mogła ustalić warunki dostępu do zasiłku dla osób poszukujących pracę, jeśli chodzi o 
obowiązek faktycznego poszukiwania pracy. Precyzyjna interpretacja tego pojęcia prawa 
krajowego w przypadku składającego petycję należy do zakresu wyłącznych uprawnień 
Irlandii i nie jest przedmiotem prawodawstwa Unii Europejskiej.

Wreszcie, jeśli chodzi o fakt ubiegania się przez składającego petycję o dodatkowe 
świadczenie socjalne, Komisja pragnie zauważyć, że jest to świadczenie w ramach pomocy 
społecznej, które nie należy do materialnego zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 
883/2004.

Jednak nawet w odniesieniu do świadczeń, które nie są objęte zakresem rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004, prawodawstwo Unii Europejskiej2 zabrania dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową w zakresie dostępu do świadczeń socjalnych. Dodatkowe 
świadczenie socjalne stanowi właśnie takie świadczenie, wobec czego nie powinno dochodzić 
do dyskryminacji ze względu na narodowość w zakresie dostępu do niego.

Zgodnie z informacjami, którymi dysponuje Komisja3 obywatele UE, których nie uznaje się 
za pracowników w Irlandii, muszą przejść test miejsca zwykłego pobytu, w ramach którego 
ocenia się pięć kryteriów uprawniających do dodatkowego świadczenia socjalnego (długość i 
ciągłość zamieszkania w Irlandii bądź w innym określonym kraju, długość i cel nieobecności 
w Irlandii, charakter i typ zatrudnienia, główny ośrodek interesów ubiegającego się o zasiłek 
oraz jego późniejsze plany w oparciu o wszystkie okoliczności).

Test miejsca zwykłego pobytu, a zwłaszcza kryterium związane z długością pobytu w 
Irlandii, wprowadza warunek, który może tworzyć różnice w traktowaniu obywateli 
irlandzkich oraz obywateli UE niebędących obywatelami Irlandii (którzy mają mniejsze 
szanse na sprostanie wymogom niż obywatele Irlandii). Rzeczona różnica w traktowaniu 
może powodować pośrednią dyskryminację wobec obywateli UE niebędących obywatelami 
Irlandii, ale nie musi być sprzeczna z prawodawstwem UE, ponieważ można ją uzasadnić w 
oparciu o test, który opracował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jednak uwzględniając fakt, że zgłoszenie składającego petycję o dodatkowe świadczenie 
socjalne odrzucono prawdopodobnie dlatego, że nie przeszedł on testu miejsca zwykłego 
pobytu w związku z zasiłkiem dla osób poszukujących pracy, ponowna ocena sytuacji 
składającego petycję przez władze irlandzkie mogłaby również wyjaśnić część jego skargi 
związaną z dodatkowym świadczeniem socjalnym.

Wniosek

Komisja skontaktuje się z władzami Irlandii, aby przeprowadziły one ponowną ocenę sytuacji 
składającego petycję w odniesieniu do ustalenia, czy, gdy ubiegał się on o zasiłek dla osób 
poszukujących pracy, miejscem jego zwykłego pobytu była Irlandia. Poinformuje ona 

                                               
1
. Zob. sprawa C-503/09 Stewart [2011], Zb.Orz. I-00000, pkt 75, oraz cytowane tam orzecznictwo.

2
Art. 18 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub art. 24 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE.

3
http://www.welfare.ie/EN/OperationalGuidelines/Pages/habres.aspx.
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Komisję Petycji, jak tylko otrzyma wyniki rzeczonej oceny.

W tym kontekście Komisja pragnie zwrócić uwagę Komisji Petycji na różnicę pomiędzy 
testem zwykłego miejsca pobytu zgodnym z prawodawstwem Unii Europejskiej opisanym 
powyżej a stosowaniem dodatkowego prawa do testu miejsca zwykłego pobytu, w 
odniesieniu do którego Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Wielkiej Brytanii.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Komisja zaobserwowała, że władze Irlandii zasadniczo działały zgodnie z prawodawstwem 
Unii Europejskiej, nakładając na wniosek składającego petycję o przyznanie mu zasiłku dla 
osób poszukujących pracy warunek przejścia testu miejsca zwykłego pobytu w Irlandii. 
Jednakże władze te prawdopodobnie błędnie uznały, że w czasie ubiegania się o zasiłek dla 
osób poszukujących pracy miejscem jego zwykłego pobytu nie była Irlandia, ponieważ 
jednym z testów stwierdzających, czy osoba ma zwykłe miejsce pobytu w danym kraju, jest 
dokonanie oceny długości okresu pobytu w Irlandii w chwili ubiegania się o zasiłek, co 
Komisja uznała za sprzeczne z prawem UE, i którego to testu autor petycji nie przeszedł 
pozytywnie. Komisja zwróciła się następnie do władz Irlandii o ponowne przeanalizowanie 
decyzji w sprawie składającego petycję. W wyniku przeglądu decyzji autor petycji uzyskał 
prawo do zasiłku dla osób poszukujących pracy w dniu 1 maja 2012 r., z mocą wsteczną od 
dnia 27 czerwca 2011 r.

Jeżeli chodzi o odmowę wypłaty dodatkowego świadczenia socjalnego władze Irlandii 
wyjaśniły, że świadczenie to było wypłacane autorowi petycji w oczekiwaniu na decyzję w 
sprawie zasiłku dla osób poszukujących pracy w okresie od dnia 27 czerwca 2011 r. do 
11 sierpnia 2011 r., kiedy to jego roszczenie o wypłatę tego zasiłku odrzucono. Zgodnie z 
ustawodawstwem irlandzkim dodatkowe świadczenie socjalne i zasiłek dla osób 
poszukujących pracy nie mogą być wypłacane równocześnie, zaś dodatkowe świadczenie 
socjalne nie może być wypłacane po odrzuceniu wniosku o wypłatę zasiłku. Gdy autorowi 
petycji przyznano zasiłek dla osób poszukujących pracy w maju 2012 r., wypłata tego zasiłku 
obejmowała, jak wspomniano wcześniej, zaległe płatności za okres od 27 czerwca 2011 r. do 
24 kwietnia 2012 r. Zaległa kwota została pomniejszona o kwotę dodatkowego świadczenia 
socjalnego wypłaconego składającemu petycję w okresie 27 czerwca 2011 r. do 
11 sierpnia 2011 r.

Wniosek

W wyniku interwencji Komisji władze Irlandii ponownie przeanalizowały sytuację autora 
petycji i postanowiły przyznać mu zasiłek dla osób poszukujących pracy z mocą wsteczną od 
czerwca 2011 r. Nie można dokonać wypłaty dodatkowego świadczenia socjalnego za ten 
sam okres. Niniejszym sprawa autora petycji zostaje zakończona.


