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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1171/2012, którą złożył Steven Sylveser (Wielka Brytania) 
w sprawie prawa do przeniesienia brytyjskiego zasiłku na utrzymanie dla 
osób niepełnosprawnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję oskarża Departament Pracy i Świadczeń Emerytalno-Rentowych Wielkiej 
Brytanii o nieprzestrzeganie rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego. Składający petycję wyjaśnia, że kiedy mieszkał 
w Wielkiej Brytanii, otrzymywał w latach 1999–2001 zasiłek na utrzymanie dla osób 
niepełnosprawnych. Ponieważ w 2002 r. przeprowadził się do Norwegii, odmówiono mu 
wypłaty tego zasiłku. Składający petycję wskazuje na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z 2007 r. w sprawie C-299/05, w którym jakoby potwierdzono, że zasiłek na 
utrzymanie dla osób niepełnosprawnych podlega przeniesieniu do innych państw UE. Od 
2010 r. składający petycję, jak dotąd bezskutecznie, odwoływał się do Departamentu Pracy 
i Świadczeń Emerytalno-Rentowych, choć na odpowiedź oczekuje od września 2012 r.
Wniósł on skargę do brytyjskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Zdrowotnych, 
który stwierdził, że nie może podjąć działań w tej sprawie. Składający petycję zauważa 
ponadto, że władze norweskie odmówiły przyznania mu renty inwalidzkiej, ponieważ nigdy 
nie płacił w tym kraju składek na zabezpieczenie społeczne.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Do momentu wyjazdu w 2002 r. składający petycję mieszkał w Wielkiej Brytanii i stale 
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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. Ponieważ świadczenia te figurują w wykazie w załączniku IIa do 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/711, uprawnienia do nich nie muszą być przenoszone 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 
Gospodarczym2.

W orzeczeniu z dnia 18 października 2007 r. w sprawie C-299/05 Trybunał Sprawiedliwości 
przyjął wniosek Komisji w sprawie anulowania wpisu o zasiłku na utrzymanie dla osoby 
niepełnosprawnej w załączniku IIa do rozporządzenia (EWG) nr 1408/71. Następnie rząd 
Wielkiej Brytanii uznał, że zasiłek ten jest gotówkowym zasiłkiem chorobowym i podlega 
przeniesieniu 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.

Jednak grupa osób nadal nie jest objęta zakresem tej dyrektywy. Ponieważ wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie C-503/09 (Lucy Stewart) nie odniósł się do kwestii stosowania 
weryfikacji poprzedniego miejsca pobytu przy przyznawaniu pieniężnych świadczeń 
chorobowych, postępowanie przeciwko Wielkiej Brytanii w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego pozostaje otwarte.

W odniesieniu do sytuacji składającego petycję wypłacanie zasiłku na utrzymanie dla osób 
niepełnosprawnych nie mogło zostać ograniczone: nie z powodu zastosowania weryfikacji 
poprzedniego miejsca pobytu, gdyż składający petycję należy do grupy, w odniesieniu do 
której rząd Wielkiej Brytanii zakłada, że warunek ten jest spełniony, ale ponieważ inne 
warunki korzystania z tego uprawnienia nie zostały spełnione w okresie, w którym jego 
wniosek został odrzucony.

Ustawodawstwo Wielkiej Brytanii przestaje być stosowane wówczas, gdy zastosowanie do 
sytuacji składającego petycję ma ustawodawstwo norweskie, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ustawodawstwa mającego zastosowanie przewidzianymi w art. 13 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71. W wyroku w sprawie C-276/96 (Kuusijärvi)3 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 

                                               
1Rozporządzenie 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).
2Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3 oraz dzienniki urzędowe państw EFTA.
3 Sprawa C-275/96 (Kuusijärvi), Zb. Orz. 1998 s. I-3419, pkt 32.
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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. 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. Nabył on również uprawnień związanych z przebytymi okresami 
ubezpieczenia. W związku z tym ustawodawstwo norweskie stało się ustawodawstwem, 
któremu podlega składający petycję. Fakt, że przebyte okresy ubezpieczenia w Norwegii 
mogą okazać się niewystarczające do nabycia pełnych uprawnień do otrzymywania renty 
inwalidzkiej w Norwegii, sam w sobie nie stanowi naruszenia prawa UE.

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 podlegał ustawodawstwu 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.


