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Przedmiot: Petycja 1400/2012, którą złożył Marian Holy (Austria) w sprawie braku 
spójnej polityki UE w dziedzinie zasiłków dla bezrobotnych pracowników 
mobilnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest obywatelem Austrii i w ciągu ostatnich 10 lat pracował w trzech 
różnych europejskich krajach (Austrii, Niemczech i Finlandii). Ukończył kierunek 
International Business Administration (ekonomia), a teraz, gdy stracił pracę w Finlandii, 
znowu mieszka w Austrii. Twierdzi, że nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych w żadnym 
z trzech krajów, w których pracował, ponieważ każdy z nich wymaga spełnienia innych 
kryteriów. Twierdzi, że w okresie zatrudnienia płacił podatki (w Austrii przez 4 lata, w 
Niemczech przez 3 lata i w Finlandii przez 3 lata). Ponadto, gdy wrócił do swojej ojczyzny, 
poproszono go o stawienie się w urzędzie pośrednictwa pracy (AMS) w dziale imigrantów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 czerwca 2013 r.

Zasadniczo prawo UE dotyczące zabezpieczenia społecznego przewiduje 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 w przepisach każdego z państw 
członkowskich określa się warunki przyznawania świadczeń z tytułu zabezpieczenia 
społecznego oraz kwotę takich świadczeń i okres ich wypłacania. Wykonując takie 
uprawnienia, państwa członkowskie muszą postępować zgodnie z prawem Unii, w 
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szczególności z postanowieniami Traktatu dotyczącymi swobody przemieszczania się 
pracowników, prawem każdego obywatela Unii Europejskiej do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania 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 
umożliwiają dopilnowanie, by ustawodawstwa poszczególnych państw członkowskich nie 
naruszały podstawowych zasad równego traktowania oraz niedyskryminacji.

Bezrobotny pracownik powinien zasadniczo starać się o zasiłek dla bezrobotnych w państwie 
członkowskim, w którym ostatnio pracował, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym 
państwie. Właściwa instytucja właściwego państwa członkowskiego ma obowiązek 
uwzględnić – w razie konieczności – także okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia ukończone 
przez daną osobę w innych państwach członkowskich1.

W związku z powyższym, jeżeli jest to konieczne w celu nabycia prawa do zasiłków, 
składający petycję może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Finlandii, gdzie będzie 
konieczne uwzględnienie okresów ubezpieczenia w ramach samozatrudnienia, ukończonych 
zgodnie z ustawodawstwem dowolnego innego państwa członkowskiego. Zasada ta, 
ustanowiona w art. 48 TFUE, a następnie wdrożona w art. 61 rozporządzenia (WE) nr 
883/2004, gwarantuje pracownikom migrującym w UE, że nie będą oni traktowani 
niekorzystnie z powodu tego, że pracowali w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Jednak jak stwierdzono powyżej, Traktat przewiduje koordynację, a nie harmonizację 
ustawodawstw państw członkowskich. Mimo że przepisy unijne stanowią, iż w celu 
uzyskania uprawnień do zasiłków dla bezrobotnych we właściwym państwie członkowskim 
należy uwzględnić okresy ubezpieczenia lub samozatrudnienia, między krajowymi systemami 
ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, w tym w zakresie różnych warunków przyznawania 
zasiłków dla bezrobotnych, istnieją istotne różnice merytoryczne i proceduralne. Warunki 
kwalifikowalności do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Finlandii różnią się od 
tych z Niemiec lub Austrii.

Zasiłki dla bezrobotnych w Finlandii obejmują dodatek uzależniony od zarobków, dodatek 
podstawowy oraz wsparcie na rynku pracy. Większość pracowników w Finlandii jest objętych 
funduszem dla bezrobotnych w ramach ich własnego sektora, dzięki czemu przysługuje im 
dodatek uzależniony od zarobków. Dodatek ten wypłaca dany fundusz dla bezrobotnych. 
Dodatek podstawowy oraz dodatek w ramach wsparcia na rynku pracy wypłaca Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych (Kansaneläkelaitos, Kela).

Okazuje się, że składający petycję nie był członkiem takiego funduszu dla bezrobotnych, 
zatem nie przysługiwał mu dodatek uzależniony od zarobków. Nie jest jasne, czy składający 
petycję ubiegał się także o dodatek podstawowy lub dodatek w ramach wsparcia na rynku 
pracy, po tym jak odrzucono jego wniosek o dodatek uzależniony od zarobków. Niejasne jest 
również, z jakiego powodu składającemu petycję odmówiono przyznania innego zasiłku, o 

                                               
1 Inne zasady stosuje się do pracowników przygranicznych, którzy w trakcie wykonywania swojej ostatniej 
pracy zamieszkiwali w innym państwie członkowskim i ubiegają się o zasiłek dla bezrobotnych w kraju 
zamieszkania. Przypadek ten nie dotyczy składającego petycję, który pracował i mieszkał w Finlandii przed 
uzyskaniem statusu bezrobotnego.
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którym wspomniano w petycji („środki na przetrwanie”). Komisja nie może zatem 
wypowiedzieć się na ten temat.

Jeśli chodzi o prawo składającego petycję do zasiłku dla bezrobotnych w państwach 
członkowskich, w których pracował on ostatnio (Austria i Niemcy), należy przypomnieć, że 
kraje te nie były krajami właściwymi w celu przyznania składającemu petycję zasiłku dla 
bezrobotnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/2004, ponieważ ostatnim krajem, w 
którym składający petycję wykonywał pracę, była Finlandia. Oznacza to, że w odniesieniu do 
Austrii i Niemiec nie można powołać się na przepisy w zakresie koordynowania zasiłków dla 
bezrobotnych, w tym na przepis dotyczący sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia 
lub samozatrudnienia. Składający petycję mógłby w istocie ubiegać się w tych dwóch krajach 
o zasiłek dla bezrobotnych wyłącznie na podstawie przepisów prawa krajowego oraz w 
terminach w nich określonych.

Wnioski

W oparciu o powyższe służby Komisji nie są w stanie stwierdzić, czy w przypadku 
składającego petycję zostało naruszone prawo UE. Wydaje się, że odmowę przyznania 
fińskiego zasiłku dla bezrobotnych w postaci dodatków uzależnionych od zarobków wydano z 
powodu braku spełnienia warunków krajowych (tj. braku rejestracji we właściwym funduszu 
dla bezrobotnych). Z petycji nie wynika jasno, z jakich powodów składającemu petycję 
odmówiono przyznania pozostałych świadczeń („środków na przetrwanie”).

W odniesieniu do prawa składającego petycję do zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech i 
Austrii służby Komisji przypominają, że te dwa kraje nie są krajami właściwymi w celu 
przyznania mu zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z unijnymi zasadami koordynacji oraz że 
składający petycję może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych wyłącznie na podstawie 
ustawodawstwa Niemiec lub Austrii.

Składającego petycję zachęca się do odwiedzenia strony internetowej na temat koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego w UE w celu uzyskania dodatkowych informacji na 
temat praw przysługujących mu zgodnie z prawem UE, takich jak prawo do świadczeń z 
tytułu starości po przejściu na emeryturę:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=854


