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Przedmiot: Petycja 0820/2011, którą złożył J. A. A. Huijsman (Holandia) w sprawie 
prawa do zwrotu kosztów związanych z niepełnosprawnością

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem holenderskim, ale mieszka w Republice Czeskiej. Od 
2005 r. otrzymuje on rentę inwalidzką. Ponieważ składający petycję mieszka za granicą, nie 
może domagać się zwrotu kosztów związanych z niepełnosprawnością, na przykład za 
pośrednictwem budżetu osobistego (PGB) z Holandii. Przez jakiś czas składający petycję 
otrzymywał świadczenie rentowe od czeskiego rządu, jednak jego wypłatę wstrzymano 
w 2010 r. ze względu na to, że może on wystąpić o zwrot kosztów w Holandii. Jednak według 
władz holenderskich (Rada ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych) nie jest to możliwe. Składający 
petycję uważa, że jest to przypadek nierównego traktowania obywatela UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Składający petycję jest obywatelem Holandii mieszkającym w Republice Czeskiej. Od 2005 r. 
składający petycję otrzymuje rentę inwalidzką z Holandii, ale nie może domagać się zwrotu 
kosztów związanych z niepełnosprawnością, na przykład za pośrednictwem budżetu 
osobistego (PGB) z Holandii. Przez jakiś czas składający petycję otrzymywał świadczenie 
rentowe od Republiki Czeskiej, jednak jego wypłatę wstrzymano w 2010 r. ze względu na to, 
że może on wystąpić o zwrot kosztów w Holandii. Jednak, według instytucji właściwej 
w Holandii, nie jest to możliwe. Składający petycję uważa, że jest to przypadek nierównego 
traktowania obywatela UE.
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Uwagi Komisji

Zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 883/20041 emeryt lub rencista jest uprawniony do 
pobierania świadczeń rzeczowych z tytułu choroby w państwie członkowskim, w którym 
mieszka, na koszt państwa członkowskiego, które wypłaca rentę lub emeryturę. Osoba, która 
pobiera rentę lub emeryturę z jednego państwa członkowskiego, a zamieszkuje w innym 
państwie członkowskim, w którym nie jest uprawniona do świadczeń rzeczowych z tytułu 
choroby, pobiera te świadczenia od instytucji miejsca zamieszkania. Świadczenia te są 
zapewniane w imieniu i na rachunek państwa odpowiedzialnego za wypłatę renty lub 
emerytury, o ile taka osoba byłaby uprawniona do tych świadczeń na mocy ustawodawstwa 
państwa odpowiedzialnego za wypłatę renty lub emerytury, gdyby mieszkała na jego 
terytorium.

Rencista otrzymujący świadczenie z tytułu inwalidztwa z Holandii i mieszkający w Republice 
Czeskiej jest uprawniony do pobierania świadczenia rzeczowego z tytułu choroby od 
Republiki Czeskiej, tak jakby rzeczona osoba była uprawniona do pobierania renty w tym 
kraju. Koszt tych świadczeń rzeczowych ponosi holenderska instytucja i powinny być one 
zwrócone zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Republice Czeskiej, tak jakby osoba ta 
była tam ubezpieczona. 

Jeśli chodzi o świadczenia pieniężne z tytułu choroby, powinny być one zapewniane 
bezpośrednio przez instytucję właściwą w Holandii zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem.

Składający petycję ubiega się o zwrot kosztów związanych z jego niepełnosprawnością. Jako 
że składający petycję odnosi się do budżetu osobistego (PGB), Komisja zakłada, że ubiega się 
on o świadczenia z tytułu opieki długoterminowej.

Na podstawie art. 34 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 świadczenia z tytułu opieki 
długoterminowej są ujednolicone jako świadczenia z tytułu choroby. Mogą one mieć różne 
formy. Podobnie jak w przypadku świadczeń z tytułu choroby istnieją dwa rodzaje takich 
świadczeń – świadczenia rzeczowe i świadczenia pieniężne. Możliwe do przenoszenia są 
jedynie świadczenia pieniężne. 

Jak utrzymywał wielokrotnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, świadczenia 
z ubezpieczenia kosztów usług opiekuńczych polegające na płatnościach bezpośrednich lub 
zwrocie kosztów specjalistycznej opieki wchodzą w zakres definicji świadczeń rzeczowych2. 
Mimo że niektóre z tych świadczeń są wypłacane w formie pieniężnej, są one z zasady 
świadczeniami rzeczowymi i dlatego też nie jest możliwe ich przenoszenie. Wynika to 
z ogólnej zasady, która głosi, że świadczenia rzeczowe są przyznawane jedynie przez państwo 
zamieszkania lub pobytu. Niemniej jednak właściwe państwo członkowskie musi dokonać 

                                               
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.U. L 200 z 7.6.2001, s. 1 (sprostowanie) zmienione 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1244/2010 (Dz.U. L 338 z 22.12.2010, s. 35).

2 Zob. m.in. sprawa C-208/07, Von Chamier-Glisczinski [2009] Zb.Orz. I-06095, pkt 48 i sprawa 
C-160/96 Molenaar [1998] Zb.Orz. I-843, pkt 6 i 32.
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pełnego zwrotu na rzecz państwa członkowskiego miejsca zamieszkania z tytułu świadczeń 
rzeczowych w nim zapewnionych. 

Może również dojść do sytuacji, w której państwo członkowskie miejsca zamieszkania nie 
zapewnia świadczeń rzeczowych z tytułu opieki długoterminowej. W takich przypadkach 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że osoba taka nie może ubiegać się 
o takie świadczenia, nawet jeśli w ustawodawstwie państwa członkowskiego właściwego do 
poniesienia kosztów opieki zdrowotnej istniałyby takie świadczenia1. Dlatego też zmiana 
miejsca zamieszkania i przeprowadzka do innego państwa członkowskiego może 
spowodować utratę dostępu do określonych świadczeń. Jest to wynikiem braku harmonizacji 
na szczeblu UE i swobody każdego państwa członkowskiego w określaniu charakteru 
i rodzaju świadczeń zapewnianych na mocy ich ustawodawstw.

Jeśli chodzi o budżet osobisty (PGB), świadczenie to jest świadczeniem rzeczowym z tytułu 
opieki długoterminowej i dlatego jest zapewniane wyłącznie osobom zamieszkującym 
w Holandii. Mimo że to świadczenie jest zapewniane w formie zaliczek, nie kwalifikuje się 
do sytemu koordynacji świadczeń pieniężnych i tym samym nie może być przenoszone. 
Dlatego też Komisja uważa, że holenderskie instytucje nie naruszyłyby prawa UE, jeśli 
odmówiłyby wypłaty tego świadczenia ze względu na to, że składający petycję mieszka 
w Republice Czeskiej.

Mimo że składający petycję jest ubezpieczony w ramach holenderskiego systemu 
zabezpieczenia społecznego, jest uprawniony do świadczeń rzeczowych z tytułu opieki 
długoterminowej, które są dla niego dostępne na mocy ustawodawstwa Czech na tych samych 
warunkach, jak dla osób ubezpieczonych w Republice Czeskiej. Jeśli czeskie świadczenie 
z tytułu niepełnosprawności jest świadczeniem rzeczowym z tytułu opieki długoterminowej, 
nie jest jasne z punktu widzenia Komisji, dlaczego Republika Czeska przerwała wypłacanie 
świadczenia z tytułu niepełnosprawności na podstawie tego, że składający petycję mógł 
ubiegać się o zwrot kosztów związanych z niepełnosprawnością w Holandii. Na mocy 
systemu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego składający petycję powinien być 
w stanie otrzymać świadczenie rzeczowe z tytułu opieki długoterminowej w Republice 
Czeskiej, nawet jeśli nie może ubiegać się o zwrot tego świadczenia w Holandii. Komisja 
uważa więc, że kwestia ta wymaga dalszego zbadania w odniesieniu do tego, o jaki rodzaj 
czeskiego świadczenia chodzi, i w zakresie powodów jego wstrzymania.

Wniosek

Wydaje się, że odmowa władz Holandii dotycząca zwrotu kosztów z tytułu świadczenia 
rzeczowego zapewnionego przez Republikę Czeską nie jest sprzeczna z art. 34 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Jednak wskazane byłoby dalsze wyjaśnienie dotyczące 
rodzaju świadczenia z tytułu niepełnosprawności i powodów jego wstrzymania przez władze 
Czech. Jeżeli składający petycję zgodzi się na ujawnienie swoich danych, Komisja 
Europejska jest gotowa skontaktować się z władzami Czech i zwrócić się o wyjaśnienie jego 
sprawy. 

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

                                               
1 Sprawa C-208/07 Von Chamier-Glisczinski [2009] Zb.Orz. I-06095, pkt 53.
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Komisja w swych pierwszych uwagach uznała, że sprawa wymaga dodatkowego wyjaśnienia 
z władzami Czech kwestii, o jaki rodzaj czeskiego świadczenia chodzi i jakie były powody 
jego wstrzymania.

Odpowiedź otrzymana od władz Czech potwierdziła spostrzeżenia Komisji. W przypadku 
emerytów i rencistów świadczenia pieniężne z tytułu choroby muszą być wypłacane przez 
państwo właściwe, w którym zainteresowana osoba posiada ubezpieczenie zdrowotne (art. 28 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 1408/711 i art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
883/20042). Ponieważ składający petycję otrzymuje rentę z Holandii, a nie z Republiki 
Czeskiej, Holandia jest państwem właściwym dla ubezpieczenia zdrowotnego składającego 
petycję. W związku z tym Holandia będzie musiała przenieść długoterminowe świadczenia 
pieniężne. Budżet osobisty PGB nie jest jednak świadczeniem pieniężnym, lecz 
świadczeniem rzeczowym. Świadczenia rzeczowe nie podlegają przeniesieniu i są 
zapewnianie jedynie przez państwo zamieszkania zainteresowanej osoby. Chociaż na mocy 
rozporządzania (WE) nr 883/2004 emeryt lub rencista jest uprawniony do ubiegania się 
o świadczenie pieniężne z tytułu choroby we właściwym państwie, świadczenie takie musi 
być faktycznie przewidziane w prawie krajowym.

Jeżeli na mocy prawa czeskiego składający petycję byłby uprawniony do świadczeń 
rzeczowych, Republika Czeska musiałaby mu te świadczenia zapewnić. Zasiłek z tytułu 
opieki jest jednak świadczeniem pieniężnym, a nie świadczeniem rzeczowym. Oznacza to, że 
chociaż musi on być przeniesiony poza Republikę Czeską, wypłacany jest jedynie osobom, 
które posiadają ubezpieczenie zdrowotne w Republice Czeskiej. Skoro składający petycję 
objęty jest prawem holenderskim, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, w Republice Czeskiej 
może otrzymać jedynie świadczenia rzeczowe z tytułu opieki długoterminowej.

Składający petycję otrzymywał zasiłek z tytułu opieki w okresie od 3 stycznia 2007 r. do 
końca kwietnia 2010 r. Władze czeskie przyznały, że wypłaty zasiłku z tytułu opieki na rzecz 
składającego petycję dokonano omyłkowo, ponieważ władze te nie były właściwe do wypłaty 
tych świadczeń pieniężnych; stwierdziły także, że skorygowały swój błąd wraz z wejściem 
w życie w dniu 1 maja 2010 r. nowych rozporządzeń w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego (rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009).

Komisja pragnie podkreślić, że krajowe systemy ubezpieczenia kosztów opieki 
długoterminowej oraz warunki przyznawania tych świadczeń w poszczególnych państwach 
członkowskich bardzo się różnią między sobą. Przepisy Unii w zakresie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 nie zastępują 

                                               
1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i 
do członków 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).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.U. L 200 z 7.6.2001, s. 1 (sprostowanie), zmienione 
ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 465/2012 (Dz. U. L 149, 8.6.2012, s. 4) i rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz. U. L 284, 30.10.2009, s. 1, 
zmienionego ostatnio rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 465/2012 z dnia 22 maja 2012 
r. (Dz. U. L 149, 8.6.2012, s. 4).
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jednolitym systemem europejskim krajowych systemów zabezpieczenia społecznego. Zamiast 
harmonizacji krajowych systemów zabezpieczenia społecznego przepisy UE raczej 
przewidują ich koordynację. Warunki przyznania świadczeń z zabezpieczenia społecznego 
określane są zatem w prawie każdego państwa członkowskiego. 

W związku z tym może dojść do sytuacji, w której jedno z państw członkowskich opiera swój 
system na świadczeniach rzeczowych, natomiast inne państwo członkowskie zapewnia 
świadczenia pieniężne. W niektórych przypadkach może to faktycznie doprowadzić do 
sytuacji, w której osoba migrująca otrzymuje niższe lub odmienne świadczenia niż przed 
przeprowadzką do innego państwa członkowskiego. Z uwagi na zróżnicowanie przepisów 
państw członkowskich w zakresie zabezpieczenia społecznego, którego nie eliminują przepisy 
koordynacyjne, przeprowadzka z jednego państwa członkowskiego do innego może być 
bardziej lub mniej korzystna dla osoby ubezpieczonej w odniesieniu do składek1. 

Wniosek

Budżet osobisty PGB jest świadczeniem rzeczowym z tytułu opieki długoterminowej, 
zapewnianym przez państwo członkowskie zamieszkania zgodnie z art. 24 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004. Właściwa instytucja z Holandii nie jest zatem 
zobowiązana do zapewnienia tych świadczeń osobom zamieszkującym w innym państwie 
członkowskim. Podobnie instytucja w Republice Czeskiej nie ma obowiązku wypłaty na 
rzecz składającego petycję świadczenia pieniężnego z tytułu opieki długoterminowej na 
podstawie art. 29 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004. Nie jest to przypadek nierównego 
traktowania na mocy prawa UE, lecz kwestia zróżnicowania systemów zabezpieczenia 
społecznego, którego nie eliminują obecne przepisy w zakresie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego.

                                               
1 Zob. analogicznie sprawa C-137/11 (Partena ASBL przeciwko Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA) [2010] 
dotychczas niepublikowana, pkt 52; sprawa C-208/07 (von Chamier-Glisczinski) [2009] Zb.Orz. I-6095, pkt 84 i 
85; sprawa C-211/08 (Komisja przeciwko Hiszpanii) [2010] Zb.Orz. I-5267, pkt 61; oraz sprawy połączone C-
393/99 i C 394/99 (Hervein i inni) [2002] Zb.Orz. I-2829, pkt 50-52.


