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 RADA UNII EUROPEJSKIEJ,  
 Zapoznawszy się z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, 
a zwłaszcza z jego Artykułami 51 i 235, 
 
 Zapoznawszy się z Rozporządzeniem (EWG) numer 1408/71 dotyczącym 
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób 
pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin zmieniających miejsce 
pobytu w granicach Wspólnoty, a zwłaszcza z jego Artykułem 98. 
 
 Zapoznawszy się z propozycją Komisji, 
 
 Zapoznawszy się z opinią Parlamentu Europejskiego, 
 
 Zapoznawszy się z opinią Komitetu Ekonomicznego i Społecznego, 
 
 Zważywszy, że należy przewidzieć warunki stosowania Rozporządzenia (EWG) 
numer 1408/71, dostosowane do jego podstawowych zasad oraz do doświadczenia 
nabytego w trakcie lat stosowania tych przepisów; 
 
 Zważywszy, że należy, zwłaszcza, sprecyzować, jakie są władze i instytucje 
właściwe każdego Państwa członkowskiego, jak i instytucje łącznikowe uprawnione 
do porozumiewania się bezpośrednio między sobą; 
 
 Zważywszy, że należy również sprecyzować dokumenty, które muszą być 
dostarczone i wypełnione, aby zainteresowani mogli korzystać ze świadczeń; 
 
 Zważywszy, że należy sprecyzować szczegółowo warunki stosowania 
postanowień Rozporządzenia (EWG) numer 1408/71 dotyczące wskazania 
ustawodawstwa właściwego, jak i postanowień dotyczących różnych grup świadczeń; 
 
 Zważywszy, że należy również sprecyzować warunki dokonywania zwrotów 
świadczeń udzielonych przez instytucję Państwa członkowskiego na rachunek 
instytucji innego Państwa członkowskiego, jak i uprawnienia komisji obrachunkowej; 
 
 Zważywszy, że należy ustalić warunki stosowania procedury, która musi być 
przestrzegana dla celów przeliczania walut w ramach europejskiego systemu 
monetarnego; 
 
 Zważywszy, że należy, dla celów ułatwienia porozumiewania się między sobą 
władz i instytucji Państw członkowskich, przewidzieć możliwość elektronicznego 
przetwarzania informacji z zakresu stosowania Rozporządzenia (EWG) numer 
1408/71; 
 
 Zważywszy, że należy przewidzieć możliwość zmiany Załączników 1, 4, 5, 6, 7 
i 8 do Rozporządzenia (EWG) numer 574/72 w drodze rozporządzenia przyjmowanego 
przez Komisję na wniosek zainteresowanego Państwa członkowskiego lub 
zainteresowanych Państw członkowskich, lub ich właściwych władz i po uzyskaniu 
opinii Komisji administracyjnej; że, w konsekwencji, zmiany tych załączników dotyczą 
jedynie włączenia do dokumentu wspólnotowego decyzji podejmowanych przez 
zainteresowane Państwa członkowskie lub przez ich właściwe władze, 
 
 PRZYJĘŁA NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:  
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TYTUŁ PIERWSZY 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Artykuł 1 

Definicje 

 
 Dla celów stosowania niniejszego Rozporządzenia: 

a/ określenie „Rozporządzenie” oznacza Rozporządzenia (EWG) numer 1408/71; 

b/ określenie „Rozporządzenie wykonawcze” oznacza niniejsze Rozporządzenie; 
c/ definicje zawarte w postanowieniach Artykułu 1 Rozporządzenia mają takie 
znaczenie, które im nadano w tym Artykule. 

 

Artykuł 2 

Wzory druków - Informacje dotyczące ustawodawstw – Przewodniki 

 

1. Wzory świadectw, zaświadczeń, oświadczeń, wniosków i innych dokumentów 

niezbędnych dla stosowania Rozporządzenia oraz Rozporządzenia 

wykonawczego ustalane są przez Komisję Administracyjną. 

Dwa państwa członkowskie lub ich władze właściwe mogą, za obopólną zgodą 

i po uzyskaniu opinii Komisji Administracyjnej, przyjąć wzory uproszczone  

do stosowania ich w stosunkach wzajemnych. 

Wzory świadectw, zaświadczeń, oświadczeń, wniosków i innych dokumentów 

mogą być wymieniane pomiędzy instytucjami zarówno w formie papierowej, 

jak i przy użyciu środków telematycznych, takich jak standaryzowane 

wiadomości elektroniczne, zgodnie z postanowieniami Tytułu VIa. Wymiana 

informacji przy użyciu środków telematycznych regulowana jest porozumieniami 

zawieranymi pomiędzy władzami właściwymi państw członkowskich -

wysyłającego i otrzymującego.” 

 

2. Komisja administracyjna może zbierać, z przeznaczeniem dla właściwych władz 
każdego Państwa członkowskiego, informacje o postanowieniach ustawodawstw 
krajowych, które wchodzą w zakres stosowania Rozporządzenia. 

 

3. Komisja administracyjna przygotowuje przewodniki mające na celu zapoznanie 
zainteresowanych z ich prawami oraz z formalnościami administracyjnymi, jakich 
należy dopełnić dla celów dochodzenia tych praw. Przed przygotowaniem 
przewodników Komisja zasięga opinii Komitetu doradczego. 

 

Artykuł 3 (7) 

Instytucje łącznikowe - Porozumiewanie się instytucji między sobą oraz między 

świadczeniobiorcami a instytucjami 

 

1. Właściwe władze mogą wyznaczyć instytucje łącznikowe, upoważnione do 
bezpośredniego komunikowania się między sobą. 
 

2. Każda instytucja Państwa członkowskiego oraz każda osoba mająca miejsce 
zamieszkania lub przebywająca na terytorium Państwa członkowskiego może zwracać 
się do instytucji innego Państwa członkowskiego bądź bezpośrednio, bądź za 
pośrednictwem instytucji łącznikowych. 
 

3. Decyzje i inne dokumenty wydawane przez instytucję i przeznaczone dla osoby 
mającej miejsce zamieszkania lub przebywającej na terytorium innego Państwa 
członkowskiego, mogą być przekazywane bezpośrednio przesyłką poleconą, za 
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potwierdzeniem odbioru. 

 

Artykuł 4 (9) 

Załączniki 

 

1. Załącznik 1 wymienia właściwą władzę lub właściwe władze każdego Państwa 
członkowskiego. 

2. Załącznik 2 wymienia instytucje właściwe każdego Państwa członkowskiego. 

3. Załącznik 3 wymienia instytucje miejsca zamieszkania i instytucje miejsca 
pobytu każdego Państwa członkowskiego. 

4. Załącznik 4 wymienia instytucje łącznikowe wyznaczone na mocy postanowień 
Artykułu 3, paragraf 1 Rozporządzenia wykonawczego. 

5. Załącznik 5 wymienia postanowienia, o których mowa w postanowieniach 
Artykułu 5, w postanowieniach Artykułu 53, paragraf 3, w postanowieniach Artykułu 
104, w postanowieniach Artykułu 105, paragraf 2, w postanowieniach Artykułu 116 
oraz w postanowieniach Artykułu 121 Rozporządzenia wykonawczego. 

6. Załącznik 6 wymienia  procedury dotyczące wypłacania świadczeń, wybrane 
przez instytucje zobowiązane do wypłaty każdego Państwa członkowskiego, zgodnie 
z postanowieniami Artykułu 53, paragraf 1 Rozporządzenia wykonawczego, 

7. Załącznik 7 wymienia nazwy i siedziby banków, o których mowa 
w postanowieniach Artykułu 55, paragraf 1 Rozporządzenia wykonawczego. 

8. Załącznik 8 wymienia Państwa członkowskie, których wzajemne stosunki 
określają postanowienia Artykułu 10a, paragraf 1, punkt d/ Rozporządzenia 
wykonawczego. 

9. Załącznik 9 wymienia systemy, które należy brać pod uwagę przy ustalaniu 
wysokości średnich kosztów rocznych świadczeń rzeczowych, zgodnie 
z postanowieniami Artykułu 94, paragraf 3, punkt a/ oraz postanowień Artykułu 95, 
punkt a/ Rozporządzenia wykonawczego. 

10. Załącznik 10 wymienia instytucje lub organy wyznaczone przez właściwe 
władze, w szczególności na mocy następujących postanowień : 

a/ Rozporządzenia: Artykuł 14c i Artykuł 14d, paragraf 3, Artykuł 17; 

b/ Rozporządzenia wykonawczego: Artykuł 6, paragraf 1, Artykuł 8, Artykuł 10b, 
Artykuł 11, paragraf 1, Artykuł 11a, paragraf 1, Artykuł 12a, Artykuł 13, paragrafy 2 i 3, 
Artykuł 14, paragrafy 1, 2 i 3, Artykuł 38, paragraf 1, Artykuł 70, paragraf 1, Artykuł 80, 
paragraf 2, Artykuł 81, Artykuł 82, paragraf 2, Artykuł 85, paragraf 2, Artykuł 86, 
paragraf 2, Artykuł 89, paragraf 1, Artykuł 91, paragraf 2, Artykuł 102, paragraf 2, 
Artykuł 109, Artykuł 110, Artykuł 113, paragraf 2. 

11. Załącznik 11 wymienia system lub systemy, o których mowa w postanowieniach 
Artykułu 35, paragraf 2 Rozporządzenia. 
 
 

TYTUŁ II 

STOSOWANIE POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH ROZPORZĄDZENIA 

 

Stosowanie postanowień Artykułów 6 i 7 Rozporządzenia 

 

Artykuł 5 

Zastąpienie porozumień dotyczących stosowania konwencji przez 

Rozporządzenie wykonawcze 

 
Postanowienia Rozporządzenia wykonawczego zastępują postanowienia porozumień 
dotyczących stosowania konwencji wymienionych w postanowieniach Artykułu 6 
Rozporządzenia; zastępują one również postanowienia, o ile nie są one wymienione 
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w Załączniku 5, dotyczące stosowania postanowień Konwencji, o których mowa 
w postanowieniach Artykułu 7, paragraf 2, punkt c/ Rozporządzenia. 

 

 

Stosowanie postanowień Artykułu 9 Rozporządzenia 

 

Artykuł 6 

Objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym lub fakultatywnym kontynuowanym 

 

1. Zainteresowany który, z uwzględnieniem postanowień Artykułu 9 oraz 
postanowień Artykułu 15, paragraf 3 Rozporządzenia, spełnia warunki wymagane dla 
objęcia ubezpieczeniem dobrowolnym lub fakultatywnym kontynuowanym na wypadek 
inwalidztwa, starości lub zgonu (emerytury i renty) w kilku systemach i jeżeli nie 
podlegał ubezpieczeniu obowiązkowemu w ramach jednego z tych systemów z tytułu 
swojej pracy jako pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek, może 
korzystać z tych postanowień dla celów objęcia  ubezpieczeniem dobrowolnym lub 
fakultatywnym kontynuowanym w systemie wskazanym przez ustawodawstwo tego 
Państwa członkowskiego lub, zamiast tego, w systemie dowolnie wybranym. 
 

2. Aby skorzystać z postanowień Artykułu 9, paragraf 2 Rozporządzenia, 
zainteresowany jest obowiązany przedstawić instytucji danego Państwa 
członkowskiego, zaświadczenie o okresach ubezpieczenia lub miejsce zamieszkania 
wypełnionych pod działaniem ustawodawstwa każdego innego Państwa 
członkowskiego. Zaświadczenie takie wydaje, na wniosek zainteresowanego, 
instytucja lub instytucje stosujące ustawodawstwo, pod którego działaniem wypełnił on 
okresy. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 12 Rozporządzenia 

 

Artykuł 7 (11) 

Zasady ogólne dotyczące stosowania postanowień dotyczących  

zapobiegania zbiegowi 

 

1. Jeżeli świadczenia należne na mocy ustawodawstw dwóch lub więcej Państw 
członkowskich mogą ulec zmniejszeniu, zawieszeniu lub zniesieniu, kwoty, które nie 
zostały wypłacone w przypadku ścisłego zastosowania postanowień dotyczących 
zmniejszenia, zawieszenia lub zniesienia, przewidzianych przez ustawodawstwa 
danych Państw członkowskich, dzielone są przez liczbę świadczeń podlegających 
zmniejszeniu, zawieszeniu lub zniesieniu. 
 

2. Dla celów stosowania postanowień Artykułu 12, paragrafy 2, 3 i 4 , Artykułu 
46a, 46b i 46c Rozporządzenia, właściwe instytucje, o których mowa, przekazują 
sobie, na wniosek, wszelkie stosowne informacje. 

 

Artykuł 8 (5) 

Zasady obowiązujące w przypadku zbiegu praw do świadczeń chorobowych 

lub macierzyńskich, przysługujących z tytułu ustawodawstw  

kilku Państw członkowskich 
 

1. Jeżeli pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek, lub członek 
jego rodziny może ubiegać się przyznanie świadczenia macierzyńskiego z tytułu 
ustawodawstw dwóch lub więcej Państw członkowskich, świadczenia te są 
przyznawane wyłącznie z tytułu ustawodawstwa tego z Państwa członkowskich, 
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na  terytorium którego poród miał miejsce lub, jeżeli poród nie nastąpił na terytorium 
jednego z tych Państw, wyłącznie z tytułu ustawodawstwa Państwa członkowskiego, 
któremu pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek ostatnio 
podlegał. 
 

2. Jeżeli pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek może 
ubiegać się o świadczenia chorobowe z tytułu ustawodawstwa Irlandii i Zjednoczonego 
Królestwa za ten sam okres niezdolności do pracy, świadczenia są przyznawane 
wyłącznie z tytułu ustawodawstwa Państwa członkowskiego, któremu zainteresowany 
podlegał ostatnio. 

 

3.  W przypadkach odnoszących się do artykułu 14c.b/ i 14f Rozporządzenia, 

w których dana osoba lub członek jej rodziny  uprawniony jest do otrzymania 

świadczeń w naturze z tytułu choroby lub macierzyństwa zgodnie z dwoma 

ustawodawstwami, o których mowa, mają zastosowanie następujące 

postanowienia: 

a/ jeżeli co najmniej jedno z tych ustawodawstw przewiduje, że świadczenia są 
przyznawane w postaci zwrotów dla uprawnionego, wypłaty te obciążają wyłącznie 
instytucję Państwa członkowskiego, na terytorium którego były wypłacane; 

b/ jeżeli świadczenia były wypłacane na terytorium Państwa członkowskiego, innego 
niż dwa dane Państwa, obciążają one wyłącznie instytucję Państwa członkowskiego, 
którego ustawodawstwu podlega dana osoba ze względu na swoją pracę najemną. 

 

Artykuł 8a 

Zasady obowiązujące w przypadku zbiegu praw  do  świadczeń chorobowych ,      

z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej na mocy ustawodawstwa 

greckiego oraz ustawodawstwa jednego lub więcej innych  

Państw członkowskich 

 
Jeżeli pracownik najemny, osoba pracująca na własny rachunek lub członek jego 
rodziny może ubiegać się, za ten sam okres, o świadczenia w razie choroby, wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej z tytułu ustawodawstwa greckiego oraz z tytułu 
ustawodawstwa jednego lub ustawodawstw kilku Państw członkowskich, świadczenia 
są przyznawane wyłącznie z tytułu ustawodawstwa, któremu zainteresowany podlegał 
ostatnio. 

 

Artykuł 9 (5) 

Zasady obowiązujące w przypadku zbiegu praw do zasiłku pogrzebowego 

z tytułu ustawodawstw więcej Państw członkowskich 

 

1. W przypadku zgonu, który nastąpił na terytorium Państwa członkowskiego, 
zachowuje się jedynie prawo do zasiłku pogrzebowego nabyte z tytułu ustawodawstwa 

tego Państwa, podczas gdy prawo nabyte z tytułu ustawodawstwa  każdego innego 
Państwa członkowskiego wygasa. 

 

2. W przypadku zgonu, który nastąpił na terytorium Państwa członkowskiego, 
a prawo do zasiłku pogrzebowego zostało nabyte z tytułu ustawodawstw dwóch 
lub więcej Państw członkowskich, lub w przypadku zgonu, który nastąpił poza 
terytorium Państw członkowskich, a prawo to zostało nabyte z tytułu ustawodawstw 
dwóch lub więcej Państw członkowskich, zachowywane jest jedynie prawo nabyte 
z tytułu ustawodawstwa Państwa członkowskiego, któremu zmarły podlegał ostatnio, 
podczas gdy prawo nabyte z tytułu ustawodawstwa każdego innego Państwa 
członkowskiego wygasa. 
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3.  Stanowiąc odstępstwo od paragrafów 1 i 2 w przypadkach odnoszących się 

do artykułów 14c(b) lub 14f Rozporządzenia, zachowane są wszelkie prawa do 

zasiłku pogrzebowego nabyte w ramach ustawodawstwa państw członkowskich, 

których to dotyczy. 

 

 

 

Artykuł 9a 

Zasady stosowane w przypadku zbiegu praw do świadczeń dla bezrobotnych 

 
O ile pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek, który ma prawo do 
świadczeń dla bezrobotnych na mocy ustawodawstwa Państwa członkowskiego, 
któremu podlegał w czasie swojego ostatniego zatrudnienia lub pracy wykonywanej 
na własny rachunek zgodnie z postanowieniami Artykułu 69 Rozporządzenia, udaje się 
do Grecji, gdzie ma również prawo do świadczeń dla bezrobotnych z tytułu okresu 
ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, wypełnionego uprzednio 
pod działaniem ustawodawstwa greckiego, prawo do świadczeń na mocy 
ustawodawstwa greckiego zostaje zawieszone na okres przewidziany 
w postanowieniach Artykułu 69, paragraf 1, punkt c/ Rozporządzenia. 

 

Artykuł 10 (12) (13) 

Zasady dotyczące pracowników najemnych lub osób pracujących na własny 

rachunek w przypadku zbiegu praw do świadczeń lub zasiłków rodzinnych 

 

1.  a/ Prawo do świadczeń lub zasiłków rodzinnych, należnych na mocy 
ustawodawstwa Państwa członkowskiego, zgodnie z którym nabycie prawa do tych 
świadczeń lub zasiłków nie zależy od wypełnienia warunków dotyczących 
ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, zostaje zawieszone, o ile 
w tym samym okresie i na tego samego członka rodziny świadczenia są należne bądź 
jedynie na mocy ustawodawstwa krajowego innego Państwa członkowskiego, bądź na 
mocy postanowień Artykułów 73, 74, 77 lub 78 Rozporządzenia, do wysokości tych 
świadczeń; 

b/ Jednakże, jeżeli zainteresowany wykonuje pracę zawodową na terytorium 
pierwszego Państwa członkowskiego: 

i/ w przypadku, gdy chodzi o świadczenia należne bądź jedynie na mocy jednego tylko 
ustawodawstwa krajowego innego Państwa członkowskiego, bądź na mocy 
postanowień Artykułów 73 lub 74 Rozporządzenia, osobie mającej prawo do 
świadczeń rodzinnych lub osobie, której są one udzielane, prawo do świadczeń 
rodzinnych należnych bądź na mocy jedynie ustawodawstwa krajowego tego innego 
Państwa, bądź na mocy tych Artykułów, jest zawieszane do wysokości kwoty 
świadczeń rodzinnych przewidzianej przez ustawodawstwo Państwa członkowskiego, 
na którego terytorium ma miejsce zamieszkania członek rodziny. Świadczenia 
wypłacane przez Państwo członkowskie, na terytorium którego ma miejsce 
zamieszkania członek rodziny, obciążają to Państwo; 

ii/ w przypadku, gdy chodzi o świadczenia należne bądź na mocy jedynie 
ustawodawstwa krajowego innego Państwa członkowskiego, bądź na mocy 
postanowień Artykułów 77 lub 78 Rozporządzenia, osobie mającej prawo do tych 
świadczeń lub osobie, której są one udzielane, prawo do tych świadczeń lub zasiłków 
rodzinnych, należnych bądź na mocy jedynie ustawodawstwa krajowego tego Państwa 
członkowskiego, bądź na mocy stosowania postanowień tych Artykułów, zostaje 
zawieszone; w tym przypadku zainteresowany korzysta ze świadczeń lub zasiłków 
rodzinnych Państwa członkowskiego, na którego terytorium mają miejsce 
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zamieszkania dzieci, na koszt tego Państwa; ponadto korzysta on, w danym 
przypadku, ze świadczeń innych niż zasiłki rodzinne, o których mowa w 
postanowieniach Artykułów 77 lub 78 Rozporządzenia, na koszt Państwa właściwego 
w rozumieniu tych Artykułów. 

2. Jeżeli pracownik najemny, podlegający ustawodawstwu Państwa 
członkowskiego, ma prawo do świadczeń rodzinnych na mocy okresów ubezpieczenia 
lub zatrudnienia wypełnionych uprzednio pod działaniem ustawodawstwa greckiego, 
prawo to zostaje zawieszone, o ile, w trakcie tego samego okresu i na tego samego 
członka rodziny, świadczenia rodzinne są należne z tytułu ustawodawstwa pierwszego 
Państwa członkowskiego na mocy postanowień Artykułów 73 i 74 Rozporządzenia, 
i do wysokości tych świadczeń. 

3.        Jeżeli świadczenia rodzinne są należne, w tym samym okresie i na tego 
samego członka rodziny, od dwóch Państw członkowskich w zastosowaniu Artykułów 
73 i/lub 74 Rozporządzenia, instytucja właściwa Państwa członkowskiego, którego 
ustawodawstwo przewiduje najwyższą kwotę świadczeń, przyznaje całość tej kwoty na 
koszt instytucji drugiego Państwa członkowskiego właściwej do zwrócenia tej instytucji 
połowy wspomnianej kwoty w granicach kwoty przewidzianej przez ustawodawstwo 
tego ostatniego Państwa członkowskiego. 

  

Artykuł 10a (8) 

Zasady obowiązujące w przypadku, gdy pracownik najemny lub osoba  

pracująca na własny rachunek podlegał kolejno ustawodawstwom  

kilku Państw członkowskich przez ten sam okres lub przez część okresu 

 
Jeżeli pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek podlegał kolejno 
ustawodawstwom dwóch Państw członkowskich przez okres dzielący terminy 
przewidziane przez ustawodawstwo jednego lub ustawodawstwa obydwu 
zainteresowanych Państw dla celów przyznania świadczeń rodzinnych, stosuje się 
następujące zasady: 

a/ świadczenia rodzinne, o które zainteresowany może się ubiegać z tytułu  podlegania  
ustawodawstwu każdego z tych Państw, odpowiadają liczbie świadczeń dziennych 
należnych na mocy danego ustawodawstwa. 
Jeżeli te ustawodawstwa nie przewidują świadczeń dziennych, świadczenia rodzinne 
są przyznawane proporcjonalnie do długości okresu przez który zainteresowany 
podlegał ustawodawstwu każdego z Państw w stosunku do długości okresu 
określonego przez ustawodawstwo tych Państw;  

b/ jeżeli świadczenia rodzinne były wypłacane przez jedną instytucję przez okres, 
przez który powinny być udzielane przez inną instytucję, następuje rozliczenie między 
tymi instytucjami; 

c/ dla celów stosowania postanowień punktów a/ i b/, jeżeli okresy zatrudnienia lub 
pracy na własny rachunek, wypełnione pod działaniem ustawodawstwa Państwa 
członkowskiego, wyrażane są w jednostkach innych niż te, które służą do ustalania 
wysokości świadczeń rodzinnych na mocy ustawodawstwa innego Państwa 
członkowskiego, któremu zainteresowany również podlegał w ciągu tego samego 
okresu, przeliczenia dokonuje się zgodnie z postanowieniami Artykułu 15, paragraf 3 
Rozporządzenia wykonawczego; 

d/ odstępując od postanowień punktu a/ w ramach stosunków między Państwami 
członkowskimi wymienionymi w Załączniku 8 do Rozporządzenia wykonawczego, 
instytucja ponosząca ciężar świadczeń rodzinnych z tytułu pierwszej pracy najemnej 
lub na własny rachunek w czasie danego okresu, ponosi ten koszt przez cały ten  
okres . 
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TYTUŁ III 

STOSOWANIE POSTANOWIEŃ ROZPORZĄDZENIA 

DOTYCZĄCYCH OKREŚLENIA USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO  

 

Stosowanie postanowień Artykułów od 13 do 17 Rozporządzenia 

 

Artykuł 10b (9) 

Formalności przewidziane dla celów stosowania postanowień Artykułu 13, 

paragraf 2, punkt f/ Rozporządzenia 

 
Data i warunki, pod którymi ustawodawstwo Państwa członkowskiego przestaje 
znajdować zastosowanie do osoby, o której mowa w postanowieniach Artykułu 13, 
paragraf 2, punkt f/ Rozporządzenia, określane są zgodnie z postanowieniami tego 
ustawodawstwa. Instytucja wskazana przez właściwą władzę Państwa członkowskiego, 
którego ustawodawstwo stosuje się odtąd do wymienionej osoby, zwraca się do 
instytucji wskazanej przez władzę właściwą pierwszego Państwa członkowskiego 
o podanie tej daty. 

 

Artykuł 11 

Formalności przewidziane w przypadku oddelegowania pracownika najemnego  

w zastosowaniu postanowień Artykułu 14, paragraf 1  

oraz postanowień Artykułu 14b, paragraf 1 Rozporządzenia   

w przypadku umów zawartych na mocy Artykułu 17 Rozporządzenia 

 

1. Instytucja wskazana przez właściwą władzę Państwa członkowskiego, którego 
ustawodawstwo nadal się stosuje, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że pracownik 
najemny podlega nadal temu ustawodawstwu i wskazujące jednocześnie, do jakiej 
daty: 

a/ na wniosek pracownika najemnego lub jego pracodawcy, w przypadkach, o których 
mowa w postanowieniach Artykułu 14, paragraf 1 i w postanowieniach Artykułu 14b, 
paragraf 1 Rozporządzenia; 

b/ w przypadku zastosowania postanowień Artykułu 17 Rozporządzenia. 
 

2. O zgodę przewidzianą w przypadkach, o których mowa w postanowieniach 
Artykułu 14, paragraf 1, punkt b/ i w postanowieniach Artykułu 14b, paragraf 1 
Rozporządzenia, musi wystąpić pracodawca. 

 

Artykuł 11a 

Formalności przewidziane w zastosowaniu postanowień Artykułu 14a, paragraf 1 

oraz postanowień Artykułu 14c, paragraf 2 Rozporządzenia  

i w przypadku umów zawartych na mocy Artykułu 17 Rozporządzenia,  

gdy chodzi o pracę wykonywaną na terytorium Państwa członkowskiego  

innego niż to, na którego terytorium zainteresowany  

zwykle wykonuje pracę na własny rachunek 

 

1. Instytucja wskazana przez właściwą władzę Państwa członkowskiego, którego 
ustawodawstwo jest nadal stosowane, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że osoba 
pracująca na własny rachunek podlega nadal temu ustawodawstwu i wskazujące 
jednocześnie, do jakiej daty: 

a/ na wniosek osoby pracującej na własny rachunek, w przypadkach, o których mowa 
w postanowieniach Artykułu 14a, paragraf 1 i w postanowieniach Artykułu 14b, 
paragraf 2 Rozporządzenia; 

b/ w przypadku zastosowania postanowień Artykułu 17 Rozporządzenia. 
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2. O zgodę przewidzianą w przypadkach, o których mowa w postanowieniach 
Artykułu 14a, paragraf 1, punkt b/ i w postanowieniach Artykułu 14b, paragraf 2 
Rozporządzenia, musi wystąpić osoba pracująca na własny rachunek. 

 

Artykuł 12 

Postanowienia szczególne, dotyczące ubezpieczenia pracowników  

w niemieckim systemie zabezpieczenia społecznego 

 
Jeżeli ustawodawstwo niemieckie znajduje zastosowanie, na mocy postanowień 
Artykułu 13, paragraf 2, punkt a/, Artykuł 14, paragraf 1 i 2 lub Artykułu 14b, paragraf 1 
Rozporządzenia, lub na mocy umowy zawartej w zastosowaniu postanowień 
Artykułu 17 Rozporządzenia, do pracownika najemnego zatrudnionego przez 
przedsiębiorstwo lub pracodawcę, którego siedziba lub miejsce zamieszkania nie 
znajduje się na terytorium Niemiec, a pracownik najemny nie ma stałego miejsca pracy 
na terytorium Niemiec, ustawodawstwo to stosuje się tak, jakby pracownik najemny był 
zatrudniony w swoim miejscu zamieszkania na terytorium Niemiec. 
Jeżeli pracownik najemny nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Niemiec, 
ustawodawstwo niemieckie stosuje się tak, jakby był zatrudniony w miejscu, dla 
którego Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Powszechna lokalna kasa chorych w 
Bonn) jest właściwa. 

 

Artykuł 12a (5) 

Zasady dotyczące osób, o których mowa w postanowieniach Artykułu 14, 

paragraf 2, punkt b/, w postanowieniach Artykułu 14, paragraf 3,  

w postanowieniach Artykułu 14a, paragrafy od 2 do 4 oraz w postanowieniach 

Artykułu 14c Rozporządzenia, które zwykle pracują najemnie i/lub pracują  

na własny rachunek na terytoriach dwóch lub więcej Państw członkowskich 

 
Dla celów stosowania postanowień Artykułu 14, paragraf 2, punkt b/, Artykułu 14, 
paragraf 3, Artykułu 14a, paragrafy od 2 do 4 oraz postanowień Artykułu 14c 
Rozporządzenia stosują się następujące zasady: 

1.  a/ Osoba, która zwykle wykonuje swoją pracę na terytorium dwóch lub więcej 
Państw członkowskich lub w przedsiębiorstwie mającym siedzibę na terytorium 
Państwa członkowskiego, przez które przebiega granica wspólna dwóch Państw 
członkowskich, lub osoba, która jednocześnie wykonuje pracę najemną na terytorium 
jednego Państwa członkowskiego i wykonuje pracę na własny rachunek na terytorium 
innego Państwa członkowskiego, powiadamia o tym instytucję wskazaną przez 
właściwą władzę Państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania; 

 b/ Jeżeli ustawodawstwo Państwa członkowskiego nie stosuje się do osoby, która ma 
miejsce zamieszkania na jego terytorium, instytucja wskazana przez właściwą władzę 
tego Państwa członkowskiego powiadamia o tym z kolei instytucję wskazaną przez 
właściwą władzę Państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo należy stosować. 
 

2.  a/ Jeżeli, zgodnie z postanowieniami Artykułu 14, paragraf 2, punkt b/ ii/ lub 
Artykułu 14a, paragraf 2, zdanie pierwsze Rozporządzenia, osoba wykonująca zwykle 
pracę najemną lub wykonująca pracę na własny rachunek na terytorium dwóch lub 
więcej Państw członkowskich, wykonuje częściowo tę pracę na terytorium Państwa 
członkowskiego, na terytorium którego ma miejsce zamieszkania i ustawodawstwu 
którego podlega, instytucja wskazana przez władzę właściwą tego Państwa 
członkowskiego wydaje jej zaświadczenie stwierdzające, że podlega ona jego 
ustawodawstwu oraz przekazuje odpis tego zaświadczenia instytucji wskazanej przez 
właściwą władzę każdego innego Państwa członkowskiego: 
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i/ na terytorium którego wymieniona osoba wykonuje część swojej pracy 
 i/lub 

ii/ jeżeli wykonuje ona pracę najemną, na którego terytorium przedsiębiorstwo lub 
pracodawca, któremu podlega, ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania; 

 b/ Ta ostatnia instytucja przekazuje, w razie potrzeby, instytucji wskazanej przez 
właściwą władzę Państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo należy stosować, 
informacje niezbędne dla ustalenia wysokości składek obciążających pracodawcę 
lub pracodawców i/lub wymienioną osobę, na mocy tego ustawodawstwa. 

 

3.  a/ Jeżeli, zgodnie z postanowieniami Artykułu 14, paragraf 3 lub Artykułu 14a, 
paragraf 3 Rozporządzenia, osoba, która jest zatrudniona na terytorium Państwa 
członkowskiego w przedsiębiorstwie mającym siedzibę na terytorium innego Państwa 
członkowskiego i przez które przebiega wspólna granica tych Państw, lub która 
wykonuje pracę na własny rachunek w takim przedsiębiorstwie i podlega 
ustawodawstwu Państwa członkowskiego, na terytorium którego przedsiębiorstwo to 
ma swoją siedzibę; instytucja wskazana przez właściwą władzę tego Państwa wydaje 
jej zaświadczenie stwierdzające, że podlega ona jego ustawodawstwu oraz przekazuje 
odpis tego zaświadczenia instytucji wskazanej przez właściwą władzę każdego innego 
Państwa członkowskiego: 

i/ na którego terytorium wymieniona osoba jest zatrudniona lub wykonuje pracę na 
własny rachunek, 

ii/ na którego terytorium wymieniona osoba ma miejsce zamieszkania. 

b/ Postanowienia punktu 2 b/ stosują się odpowiednio. 
 

4.  a/ Jeżeli, zgodnie z postanowieniami Artykułu 14, paragraf 2, punkt b/ ii/ 
Rozporządzenia, osoba, która nie ma miejsce zamieszkania na terytorium żadnego 
z Państw członkowskich, w których wykonuje pracę najemną, podlega ustawodawstwu 
Państwa członkowskiego, na którego terytorium przedsiębiorstwo lub pracodawca ma 
swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, instytucja wskazana przez właściwą władzę 
tego Państwa wydaje jej zaświadczenie stwierdzające, że podlega ona jego 
ustawodawstwu oraz przekazuje odpis zaświadczenia instytucji wskazanej przez 
właściwą władzę każdego innego Państwa członkowskiego: 

i/ na którego terytorium wymieniona osoba wykonuje część swojej pracy najemnej, 

ii/ na którego terytorium wymieniona osoba ma miejsce zamieszkania; 

b/ Postanowienia punktu 2 b/ stosuje się odpowiednio. 
 

5.  a/ Jeżeli, zgodnie z postanowieniami Artykułu 14a, paragraf 2, drugie zdanie 
Rozporządzenia, osoba, która wykonuje zwykle pracę na własny rachunek na 
terytorium dwóch lub więcej Państw członkowskich, ale nie wykonuje żadnej części tej 
pracy w Państwie członkowskim, na terytorium którego ma miejsce zamieszkania, 
podlega ustawodawstwu Państwa członkowskiego, na terytorium którego wykonuje 
swoją główną działalność, to instytucja wskazana przez instytucję właściwą Państwa 
członkowskiego, na którego terytorium ma ta osoba miejsce zamieszkania, 
powiadamia o tym niezwłocznie instytucje wskazane przez właściwe władze innych 
zainteresowanych Państw członkowskich; 

b/ Właściwe władze zainteresowanych Państw członkowskich lub instytucje wskazane 
przez te władze określają, za obopólnym porozumieniem, biorąc pod uwagę 
postanowienia punktu d/ oraz postanowienia Artykułu 14a, paragraf 4 Rozporządzenia, 
ustawodawstwo właściwe w stosunku do zainteresowanego, w terminie najdłużej 
sześciu miesięcy, licząc od chwili, gdy jedna z wymienionych instytucji zostanie 
poinformowana o sytuacji zainteresowanego; 

c/ Instytucja, której ustawodawstwo zostanie określone jako właściwe w stosunku do 
zainteresowanego, wydaje mu zaświadczenie stwierdzające, że podlega on temu 
ustawodawstwu oraz przekazuje odpis tego zaświadczenia innym zainteresowanym 
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instytucjom; 

d/ Dla celów określania głównej pracy zainteresowanego, zgodnie z postanowieniami 
Artykułu 14a, paragraf 2, zdanie trzecie Rozporządzenia, bierze się przede wszystkim 
pod uwagę miejsce stałego wykonywania pracy przez zainteresowanego. W przypadku 
braku takiego miejsca, uwzględnia się takie kryteria jak zwyczajowy charakter lub 
okres wykonywania pracy, liczbę udzielonych świadczeń oraz dochody płynące z tej 
pracy; 

e/ Zainteresowane instytucje przekazują sobie niezbędne informacje, tak dla celów 
określenia głównej pracy zainteresowanego, jak i dla ustalenia wysokości składek 
należnych na mocy ustawodawstwa określonego jako właściwe. 

 

6.  a/ Nie naruszając postanowień paragrafu 5, w szczególności punktu b/, jeżeli 
instytucja wskazana przez właściwą władzę Państwa członkowskiego, którego 
ustawodawstwo należałoby stosować na mocy postanowień Artykułu 14a, paragraf 2 
lub 3 Rozporządzenia, stwierdzi że postanowienia paragrafu 4 wymienionego Artykułu 
są właściwe, powiadamia o tym właściwe władze innych zainteresowanych Państw 
członkowskich lub instytucje wskazane przez te władze; w razie konieczności, 
ustawodawstwo, które należy zastosować do zainteresowanego, określane jest za 
obopólnym porozumieniem; 

b/ Informacje, o których mowa w  punkcie 2 b/, przekazywane są przez instytucje 
zainteresowanych Państw członkowskich instytucji wskazanej przez właściwą władzę, 
której ustawodawstwo jest ostatecznie uznane za właściwe. 
 

7.  a/ Jeżeli, zgodnie z postanowieniami Artykułu 14c, punkt a/ Rozporządzenia, 
osoba, która wykonuje jednocześnie pracę najemną na terytorium Państwa 
członkowskiego oraz wykonuje pracę na własny rachunek na terytorium innego 
Państwa członkowskiego, podlega ustawodawstwu Państwa członkowskiego, 
na którego terytorium wykonuje pracę najemną, instytucja wskazana przez właściwą 
władzę tego Państwa wydaje jej zaświadczenie stwierdzające, że podlega jego 
ustawodawstwu oraz przekazuje odpis tego zaświadczenia instytucji wskazanej przez 
właściwą władzę  każdego innego Państwa członkowskiego: 

i/ na którego terytorium wymieniona osoba wykonuje pracę na własny rachunek, 

ii/ na którego terytorium wymieniona osoba ma miejsce zamieszkania; 

b/ Postanowienia  punktu  2  b/ stosuje się odpowiednio. 
 

8. Jeżeli, zgodnie z postanowieniami Artykułu 14c, punkt b/ Rozporządzenia, 
osoba, która wykonuje jednocześnie pracę najemną oraz pracę na własny rachunek 
na terytorium różnych Państw członkowskich i podlega ustawodawstwom dwóch 
Państw, postanowienia punktów 1, 2, 3 i 4, jeżeli chodzi o pracę najemną oraz 
punktów 1, 2, 3, 5 i 6, jeżeli chodzi o pracę na własny rachunek, stosują się 
odpowiednio. 
 
Instytucje wskazane przez właściwe władze dwóch Państw członkowskich, których 
ustawodawstwa są ostatecznie uznane za właściwe, informują się o tym wzajemnie. 
 

Artykuł 12b 

Zasady stosowane wobec osób, o których mowa w artykułach 14e lub 14f 

Rozporządzenia 

Postanowienia artykułu 12a(1), (2), (3) i (4) stosują się przez analogię do osób 

objętych artykułami 14e lub 14f Rozporządzenia. W przypadkach objętych 

artykułem 14f Rozporządzenia, instytucje wyznaczone przez właściwe władze 

państw członkowskich, których ustawodawstwo zostało określone jako mające 

zastosowanie będą się wzajemnie odpowiednio informować. 
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Artykuł 13 

Wykonywanie prawa wyboru przez personel obsługi placówek dyplomatycznych 

i urzędów konsularnych 

 

1. Prawo wyboru, przewidziane w postanowieniach Artykułu 16, paragraf 2 
Rozporządzenia, powinno zostać wykonane po raz pierwszy w ciągu trzech miesięcy, 
licząc od daty zatrudnienia pracownika najemnego w danej placówce dyplomatycznej 
lub w urzędzie konsularnym lub zatrudnienia w służbie osobistej urzędników placówki 
lub urzędu. Wybór obowiązuje od chwili podjęcia pracy. 
O ile zainteresowany wykonuje ponownie swoje prawo wyboru w końcu roku 
kalendarzowego, wybór obowiązuje od pierwszego dnia następnego roku 
kalendarzowego. 
 

2. Zainteresowany, który wykonuje swoje prawo wyboru, powiadamia o tym 
instytucję wskazaną przez właściwą władzę Państwa członkowskiego, którego 
ustawodawstwo wybrał, informując jednocześnie swojego pracodawcę. Wymieniona 
instytucja powiadamia o tym, w razie potrzeby, wszystkie inne instytucje tego Państwa 
członkowskiego, zgodnie z poleceniami właściwych władz tego Państwa 
członkowskiego. 
 

3. Instytucja wskazana przez właściwą władzę Państwa członkowskiego, którego 
ustawodawstwo wybrał zainteresowany, wydaje mu zaświadczenie stwierdzające, 
że podlega on ustawodawstwu tego Państwa w okresie zatrudnienia w danej placówce 
dyplomatycznej lub w urzędzie konsularnym, lub w służbie osobistej urzędników tej 
placówki lub urzędu. 
 

4. Jeżeli zainteresowany dokonał wyboru ustawodawstwa niemieckiego, stosuje 
się postanowienia tego ustawodawstwa tak jak gdyby był zatrudniony w miejscu, gdzie 
siedzibę ma rząd niemiecki. Właściwa władza wskazuje instytucję właściwą w zakresie 
ubezpieczenia na wypadek choroby. 

 

Artykuł 14 

Wykonywanie prawa wyboru przez personel pomocniczy Wspólnot Europejskich 
 

1. Prawo wyboru przewidziane w postanowieniach Artykułu 16, paragraf 3 
Rozporządzenia powinno zostać wykonane w chwili zawierania umowy o pracę. 
Władza upoważniona do zawierania umowy powiadamia instytucję wskazaną przez 
właściwą władzę Państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo wybrał członek 
personelu pomocniczego. Wymieniona instytucja powiadamia o tym, w razie potrzeby, 
wszystkie inne instytucje tego Państwa członkowskiego. 
 

2. Instytucja wskazana przez właściwą władzę Państwa członkowskiego, którego 
ustawodawstwo wybrał zainteresowany, wydaje mu zaświadczenie stwierdzające, 
że podlega on ustawodawstwu tego Państwa członkowskiego, w okresie kiedy 
zatrudniony jest on jako członek personelu pomocniczego Wspólnot Europejskich. 

 

3. Właściwe władze Państw członkowskich wskazują, w razie potrzeby, instytucje 
właściwe dla personelu pomocniczego Wspólnot Europejskich. 

 

4. Jeżeli członek personelu pomocniczego, zatrudniony na terytorium Państwa 
członkowskiego innego niż Republika Federalna Niemiec, dokonał wyboru 
ustawodawstwa niemieckiego, postanowienia tego ustawodawstwa stosuje się tak, 



 15 

jakby zainteresowany był zatrudniony w miejscu, w którym ma siedzibę rząd niemiecki. 
Właściwa władza wskazuje instytucję właściwą w zakresie ubezpieczenia na wypadek 
choroby. 
 

TYTUŁ IV 

STOSOWANIE SZCZEGÓLNYCH POSTANOWIEŃ ROZPORZĄDZENIA 

DOTYCZĄCYCH RÓŻNYCH GRUP ŚWIADCZEŃ 

 

ROZDZIAŁ I 

ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE ZLICZANIA OKRESÓW 

 

Artykuł 15 (A) (5) (11) 

1. W przypadkach, o których mowa w postanowieniach Artykułu 18, paragraf 1, 
w postanowieniach Artykułu 38, w postanowieniach Artykułu 45, paragrafy od 1 do 3, 
w postanowieniach Artykułu 64 oraz w postanowieniach Artykułu 67, paragraf 1 i 2 
Rozporządzenia, zliczania okresów dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami: 

a/ do okresów ubezpieczenia lub miejsca zamieszkania wypełnionych pod działaniem 
ustawodawstwa Państwa członkowskiego dodaje się okresy ubezpieczenia lub 
zamieszkania wypełnione pod działaniem ustawodawstwa każdego innego Państwa 
członkowskiego, o ile konieczne jest odwołanie się do tych okresów w celu 
uzupełnienia okresów ubezpieczenia lub zamieszkania wypełnionych pod działaniem 
ustawodawstwa pierwszego Państwa członkowskiego, dla celów nabycia, zachowania 
lub odzyskania prawa do świadczeń, pod warunkiem, że te okresy ubezpieczenia lub 
zamieszkania nie pokrywają się. Jeżeli chodzi o świadczenia inwalidzkie, emerytalne 
lub na wypadek zgonu (emerytury i renty), które mają przyznać instytucje dwóch lub 
więcej Państw członkowskich, zgodnie z postanowieniami Artykułu 46, paragraf 2 
Rozporządzenia, każda z zainteresowanych instytucji dokonuje osobno tego zliczenia, 
biorąc pod uwagę całość okresów ubezpieczenia lub zamieszkania wypełnionych przez 
pracownika najemnego lub osobę pracującą na własny rachunek pod działaniem 
ustawodawstw wszystkich Państw członkowskich, którym podlegał, nie naruszając, 
w danym przypadku, postanowień Artykułu 45, paragraf 2 i 3 oraz postanowień 

Artykułu 47, paragraf 1, punkt a/ Rozporządzenia. Jednakże, w przypadkach 

o których mowa w artykułach 14c.b/ lub 14f Rozporządzenia, wyżej wspomniane 

instytucje uwzględniają również przy przyznawaniu świadczeń okresy 

ubezpieczenia lub zamieszkania przebyte pod rządami obowiązkowego systemu 

ubezpieczenia zgodnie z ustawodawstwem danych państw członkowskich, 

które pokrywają się.  

b/ o ile okres ubezpieczenia lub zamieszkania, wypełniony z tytułu ubezpieczenia 
obowiązkowego pod działaniem ustawodawstwa Państwa członkowskiego zbiega się 
z okresem ubezpieczenia wypełnionym z tytułu  ubezpieczenia dobrowolnego 
lub fakultatywnego kontynuowanego pod działaniem ustawodawstwa innego Państwa 
członkowskiego, uwzględnia się jedynie okres wypełniony z tytułu ubezpieczenia 
obowiązkowego; 

c/ o ile okres ubezpieczenia lub zamieszkania inny niż okres z nim zrównany, 
wypełniony pod działaniem ustawodawstwa Państwa członkowskiego, zbiega się 
z okresem zrównanym z nim na mocy ustawodawstwa innego Państwa 
członkowskiego, uwzględnia się jedynie okres inny niż okres zrównany; 

d/ każdy okres zrównany na mocy ustawodawstw dwóch lub więcej Państw 
członkowskich jest brany pod uwagę jedynie przez instytucję Państwa członkowskiego, 
którego ustawodawstwu ubezpieczony podlegał obowiązkowo ostatnio przed 
wymienionym okresem; w przypadku, gdyby ubezpieczony nie podlegał obowiązkowo 
ustawodawstwu Państwa członkowskiego przed wymienionym okresem, okres ten jest 
brany pod uwagę przez instytucję Państwa członkowskiego, którego ustawodawstwu 
obowiązkowo po raz pierwszy podlegał po wspomnianym okresie; 
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e/ w przypadku, gdy nie można ściśle określić okresu, w którym zostały wypełnione 
niektóre okresy ubezpieczenia lub zamieszkania pod działaniem ustawodawstwa 
Państwa członkowskiego, domniemywa się, że okresy te nie pokrywają się z okresami 
ubezpieczenia lub zamieszkania, wypełnionymi pod działaniem ustawodawstwa innego 
Państwa członkowskiego, i brane są one pod uwagę jedynie o tyle, o ile mogą być 
użytecznie brane pod uwagę; 

f/ w przypadku gdy, zgodnie z ustawodawstwem Państwa członkowskiego, niektóre 
okresy ubezpieczenia lub zamieszkania uwzględniane są jedynie wtedy, jeżeli zostały 
wypełnione w określonym okresie, instytucja stosująca to ustawodawstwo: 

i/ bierze pod uwagę okresy ubezpieczenia lub zamieszkania wypełnione pod 
działaniem ustawodawstwa innego Państwa członkowskiego jedynie wówczas, jeżeli 
zostały wypełnione w tym okresie  
      lub 

ii/ przedłuża ten okres o okresy ubezpieczenia lub zamieszkania wypełnione w całości 
lub w części w wymienionym okresie pod działaniem ustawodawstwa innego Państwa 
członkowskiego, jeżeli chodzi o okresy ubezpieczenia lub zamieszkania pociągające 
za sobą, zgodnie z ustawodawstwem drugiego Państwa członkowskiego, 
zawieszenie biegu okresu, w którym okresy ubezpieczenia lub zamieszkania powinny 
zostać wypełnione. 

 

2. Okresy ubezpieczenia lub zamieszkania, wypełnione pod działaniem 
ustawodawstwa Państwa członkowskiego nie wychodzącego w zakres stosowania 
Rozporządzenia, ale które uwzględniane są na mocy ustawodawstwa tego Państwa, 
które mieści się w zakresie stosowania Rozporządzenia, uznaje się za okresy 
ubezpieczenia lub zamieszkania podlegające zliczaniu. 

 

3. Jeżeli okresy ubezpieczenia, wypełnione pod działaniem ustawodawstwa 
Państwa członkowskiego, są wyrażane w jednostkach innych niż te, które są 
stosowane w ustawodawstwie innego Państwa członkowskiego, przeliczenie w związku 
ze zliczaniem okresów dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami: 

a/ jeżeli chodzi o pracownika najemnego, który podlegał systemowi sześciodniowego 
tygodnia pracy lub o osobę pracującą na własny rachunek: 

i/ jeden dzień odpowiada ośmiu godzinom i odwrotnie; 

ii/ sześć dni odpowiada jednemu tygodniowi i odwrotnie; 

iii/ dwadzieścia sześć dni odpowiada jednemu miesiącowi i odwrotnie; 

iv/ trzy miesiące lub trzynaście tygodni, lub siedemdziesiąt osiem dni odpowiadają 
jednemu kwartałowi i odwrotnie; 

v/ dla celów przeliczania tygodni na miesiące i odwrotnie, tygodnie i miesiące są 
przeliczane na dni; 

vi/ w wyniku zastosowania powyższych zasad, liczba okresów ubezpieczenia 
wypełnionych w ciągu jednego roku kalendarzowego nie może przekroczyć trzystu 
dwunastu dni lub pięćdziesięciu dwóch tygodni, lub dwunastu miesięcy, lub czterech 
kwartałów; 

b/ jeżeli chodzi o osobę pracującą na własny rachunek, która podlegała systemowi 
pięciodniowego tygodnia: 

i/ jeden dzień odpowiada dziewięciu godzinom i odwrotnie; 

ii/ pięć dni odpowiada jednemu tygodniowi i odwrotnie; 

iii/ dwadzieścia dwa dni odpowiadają jednemu miesiącowi i odwrotnie; 

iv/ trzy miesiące lub trzynaście tygodni, lub sześćdziesiąt sześć dni odpowiadają 
jednemu kwartałowi i odwrotnie; 

v/ przy przeliczaniu tygodni na miesiące i odwrotnie, tygodnie i miesiące są przeliczane 
na dni; 

vi/ w wyniku zastosowania powyższych zasad, liczba okresów ubezpieczenia 
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wypełnionych w ciągu jednego roku kalendarzowego nie może przekroczyć dwustu 
sześćdziesięciu czterech dni lub pięćdziesięciu dwóch tygodni, lub dwunastu miesięcy, 
lub czterech kwartałów; 

c/ jeżeli chodzi o pracownika najemnego, który podlegał systemowi siedmiodniowego 
tygodnia: 

i/ jeden dzień odpowiada sześciu godzinom i odwrotnie; 

ii/ siedem dni odpowiada jednemu tygodniowi i odwrotnie; 

iii/ trzydzieści dni odpowiada jednemu miesiącowi i odwrotnie; 

iv/ trzy miesiące lub trzynaście tygodni, lub dziewięćdziesiąt dni odpowiadają jednemu 
kwartałowi i odwrotnie; 

v/ przy przeliczaniu tygodni na miesiące i odwrotnie, tygodnie i miesiące przelicza się 
na dni; 

vi/ w wyniku zastosowania powyższych zasad liczba okresów ubezpieczenia 
wypełnionych w ciągu jednego roku kalendarzowego nie może przekroczyć trzystu 
sześćdziesięciu dni lub pięćdziesięciu dwóch tygodni, lub dwunastu miesięcy, lub 
czterech kwartałów. 
Jeżeli okresy ubezpieczenia wypełnione pod działaniem ustawodawstwa Państwa 
członkowskiego są wyrażone w miesiącach, dni odpowiadające części miesiąca, 
zgodnie z zasadami przeliczania wymienionymi w niniejszym paragrafie, uważa się za 
jeden cały miesiąc. 
   

ROZDZIAŁ 2 

CHOROBA I MACIERZYŃSTWO 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 18 Rozporządzenia 

 

Artykuł 16 

Poświadczanie okresów ubezpieczenia 

 

1. Aby korzystać z postanowień Artykułu 18 Rozporządzenia, pracownik najemny 
lub osoba pracująca na własny rachunek obowiązany jest przedstawić instytucji 
właściwej zaświadczenie wymieniające okresy ubezpieczenia, wypełnione pod 
działaniem ustawodawstwa, któremu ostatnio podlegał. 
 

2. Powyższe zaświadczenie wydaje, na życzenie pracownika lub osoby pracującej 
na własny rachunek, instytucja lub instytucje Państwa członkowskiego, którego 
ustawodawstwu ostatnio podlegał. Jeżeli zainteresowany nie przedstawi takiego 
zaświadczenia, instytucja właściwa zwraca się o jego wydanie do wymienionej 
instytucji. 

 

3. Postanowienia paragrafu 1 i 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli należy wziąć pod 
uwagę okresy ubezpieczenia wypełnione uprzednio pod działaniem ustawodawstwa 
każdego innego Państwa członkowskiego, aby spełnione zostały warunki wymagane 
przez ustawodawstwo Państwa właściwego. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 19 Rozporządzenia 

 

Artykuł 17 (14) 

Świadczenia rzeczowe w przypadku, gdy zainteresowany ma miejsce 

zamieszkania w innym Państwie członkowskim niż Państwo właściwe 

 

1. Aby skorzystać ze świadczeń rzeczowych na mocy postanowień Artykułu 19 
Rozporządzenia, pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek oraz 
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członkowie jego rodziny obowiązany jest zarejestrować się w instytucji miejsca   
zamieszkania, przedstawiając zaświadczenie stwierdzające, że jest uprawniony do 
tych świadczeń rzeczowych dla siebie i członków swojej rodziny. Zaświadczenie 
wydaje instytucja właściwa, po zapoznaniu się z informacjami dostarczonymi, w danym 
przypadku, przez pracodawcę. Jeżeli pracownik najemny lub osoba pracująca na 
własny rachunek, lub członkowie jego rodziny nie przedstawią takiego zaświadczenia, 
instytucja miejsca zamieszkania zwraca się o jego wydanie do instytucji właściwej. 
 

2. Zaświadczenie zachowuje ważność dopóki instytucja miejsca zamieszkania nie 
zostanie powiadomiona o jego unieważnieniu. Jednakże, jeżeli zaświadczenie zostało 
wydane przez instytucję niemiecką, francuską, włoską lub portugalską zachowuje ono 
ważność jedynie przez jeden rok od chwili jego wydania i jego ważność należy 
przedłużać co roku. 
 

3. Jeżeli chodzi o pracownika sezonowego, zaświadczenie wymienione 
w paragrafie 1 zachowuje ważność przez cały przewidziany okres pracy sezonowej, 
chyba że instytucja właściwa powiadomi w tym czasie instytucję miejsca zamieszkania 
o jego unieważnieniu. 

  

4. Instytucja miejsca zamieszkania powiadamia instytucję właściwą o każdej 
rejestracji dokonanej zgodnie z postanowieniami paragrafu 1. 

 

 

5. Wnioskując o udzielenie świadczeń rzeczowych, zainteresowany przedstawia 
dowody  wymagane przez ustawodawstwo Państwa członkowskiego, na którego 
terytorium ma miejsce zamieszkania, dla celów przyznania świadczeń rzeczowych. 

 

6. W razie hospitalizacji, instytucja miejsca zamieszkania podaje do wiadomości 
instytucji właściwej, w terminie trzech dni od chwili otrzymania tej informacji, datę 
przyjęcia do szpitala oraz przewidywany okres hospitalizacji oraz datę wyjścia ze 
szpitala. Jednakże powyższe informacje nie są przekazywane, jeżeli wydatki związane 
ze świadczeniami rzeczowymi są zwracane w kwocie zryczałtowanej instytucji miejsca 
zamieszkania. 
 

7. Instytucja miejsca zamieszkania wstępnie zawiadamia instytucję właściwą 
o każdej decyzji dotyczącej udzielenia świadczeń rzeczowych, których przewidywane 
lub rzeczywiste koszty przekraczają ustaloną kwotę zryczałtowaną, okresowo 
weryfikowaną przez Komisję administracyjną. Instytucja właściwa może, w terminie 
piętnastu dni od daty wysłania tego zawiadomienia, zgłosić swój sprzeciw wraz 
z uzasadnieniem; instytucja miejsca zamieszkania udziela świadczeń rzeczowych, 
jeżeli nie otrzyma sprzeciwu po upływie podanego wyżej terminu. Jeżeli świadczenia 
rzeczowe powinny zostać udzielone w przypadku nie cierpiącym zwłoki, instytucja 
miejsca zamieszkania powiadamia o tym niezwłocznie instytucję właściwą. 
Umotywowanego sprzeciwu nie zgłasza się jednak, jeżeli wydatki związane 
z udzielaniem świadczeń rzeczowych są zwracane w kwocie zryczałtowanej instytucji 
miejsca zamieszkania. 

 

8. Pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek, lub członkowie 
jego rodziny obowiązani są powiadomić instytucję miejsca zamieszkania o każdej 
zmianie sytuacji, która może mieć wpływ na zmianę ich prawa do świadczeń 
rzeczowych, w szczególności o porzuceniu lub zmianie pracy najemnej, lub pracy na 
własny rachunek, lub zmianie miejsca zamieszkania, lub miejsca pobytu 
zainteresowanego, lub członka jego rodziny. Instytucja właściwa informuje również 
instytucję miejsca zamieszkania o ustaniu ubezpieczenia lub o wygaśnięciu prawa 



 19 

do świadczeń rzeczowych pracownika najemnego lub osoby pracującej na własny 
rachunek. Instytucja miejsca zamieszkania może w każdej chwili zwrócić się 
do instytucji właściwej o udzielenie wszelkich informacji dotyczących ubezpieczenia 
lub praw pracownika najemnego lub osoby pracującej na własny rachunek 
do świadczeń rzeczowych. 

 

9. Dwa lub więcej Państwa członkowskie lub właściwe władze tych Państw mogą 
uzgodnić między sobą, po zasięgnięciu opinii Komisji administracyjnej, inne warunki 
stosowania tych postanowień. 

 

Artykuł 18 

Świadczenia pieniężne w przypadku, gdy zainteresowany ma miejsce 

zamieszkania w innym Państwie członkowskim niż Państwo właściwe 

 

1. Aby skorzystać ze świadczeń pieniężnych na mocy postanowień Artykułu 19, 
paragraf 1, punkt b/ Rozporządzenia, pracownik najemny lub osoba pracująca 
na własny rachunek jest obowiązany, w terminie trzech dni od chwili zaistnienia 
niezdolności do pracy, przedstawić instytucji miejsca zamieszkania zawiadomienie 
o przerwaniu pracy lub, jeżeli tak przewiduje ustawodawstwo stosowane przez 
instytucję właściwą lub instytucję miejsca zamieszkania, zaświadczenie o niezdolności 
do pracy wydane przez lekarza prowadzącego. 

 

2. O ile lekarze prowadzący w kraju miejsca zamieszkania nie wydają 
zaświadczeń o niezdolności do pracy, zainteresowany zwraca się bezpośrednio 
do instytucji miejsca zamieszkania, w terminie ustalonym przez ustawodawstwo 
stosowane przez tę instytucję. 
Wymieniona instytucja przystępuje niezwłocznie do lekarskiego stwierdzenia 
niezdolności do pracy oraz do wydania zaświadczenia wymienionego w paragrafie 1. 
Zaświadczenie, które powinno ściśle określać prawdopodobny okres niezdolności 
do pracy, jest niezwłocznie przekazywane instytucji właściwej. 

 

3. W przypadku, gdy postanowienia paragrafu 2 nie znajdują zastosowania, 
instytucja miejsca zamieszkania przeprowadza, gdy tylko jest to możliwe, i w każdym 
przypadku w terminie trzech dni, licząc od daty, gdy zwrócił się do niej zainteresowany, 
badanie lekarskie zainteresowanego, tak jak gdyby był w niej ubezpieczony. Instytucja 
miejsca zamieszkania przekazuje orzeczenie lekarza kontrolującego które, 
w szczególności, wskazuje prawdopodobny okres niezdolności do pracy, do instytucji 
właściwej w terminie trzech dni, licząc od daty kontroli. 

 

4. Instytucja miejsca zamieszkania przeprowadza następnie, w razie potrzeby, 
kontrolę administracyjną lub lekarską zainteresowanego, tak jak gdyby był w niej 
ubezpieczony. Z chwilą gdy stwierdzi, że zainteresowany jest zdolny powrócić 
do pracy, powiadamia o tym  bezzwłocznie zarówno zainteresowanego, jak i instytucję 
właściwą, podając datę ustania niezdolności do pracy. Nie naruszając postanowień 
paragrafu 6, domniemywa się, że powiadomienie zainteresowanego oznacza podjęcie 
decyzji w imieniu instytucji właściwej. 

 

5. Instytucja właściwa zachowuje w każdym przypadku możliwość polecenia 
przeprowadzenia kontroli zainteresowanego przez wybranego przez nią lekarza. 

 

6. Jeżeli instytucja właściwa odmawia udzielenia świadczeń pieniężnych z powodu 
nie podporządkowania się przez zainteresowanego formalnościom przewidzianym 
przez ustawodawstwo kraju zamieszkania lub jeżeli stwierdzi, że zainteresowany jest 



 20 

zdolny do powrotu do pracy, powiadamia go o swojej decyzji; odpis decyzji przesyła 
jednocześnie instytucji miejsca zamieszkania. 
 

7. O ile zainteresowany powraca do pracy, powiadamia on o tym instytucję 
właściwą, jeżeli przewiduje to stosowane przez nią ustawodawstwo. 
 

8. Instytucja właściwa wypłaca świadczenia pieniężne w określony sposób, 
zwłaszcza  międzynarodowym przekazem pocztowym, i powiadamia o tym instytucję 
miejsca zamieszkania zainteresowanego. Jeżeli świadczenia pieniężne są wypłacane 
przez instytucję miejsca zamieszkania na koszt instytucji właściwej, ta ostatnia 
informuje zainteresowanego o jego prawach i podaje do wiadomości instytucji miejsca 
zamieszkania wysokość świadczeń pieniężnych, daty, w jakich należy je wypłacać oraz 
maksymalny okres, na który są przyznawane, przewidziany przez ustawodawstwo 
Państwa właściwego. 
 

9. Dwa lub więcej Państwa członkowskie, lub właściwe władze tych Państw, mogą 
uzgodnić między sobą, po uzyskaniu opinii Komisji administracyjnej, inne warunki 
stosowania tych postanowień. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 20 Rozporządzenia 

 

Artykuł 19 

Postanowienia szczególne dotyczące  

pracowników przygranicznych i członków ich rodzin 

 
Jeżeli chodzi o pracowników przygranicznych lub członków ich rodzin, leki, bandaże, 
okulary, drobny sprzęt, analizy i badania laboratoryjne mogą być udzielane 
lub wykonywane wyłącznie na terytorium Państwa członkowskiego, w którym zostały 
zalecone, zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, chyba że ustawodawstwo 
stosowane przez instytucję właściwą lub umowa zawarta między zainteresowanymi 
Państwami członkowskimi, lub właściwymi władzami tych Państw są korzystniejsze. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 21, paragraf 2,  

drugi ustęp Rozporządzenia (15) 

 

Artykuł 19a 

Świadczenia rzeczowe w przypadku pobytu w Państwie właściwym  

 - Członkowie rodziny mający miejsce zamieszkania w Państwie członkowskim -

innym niż Państwo, w którym ma miejsce zamieszkania  

pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek 

-  

1. Aby skorzystać ze świadczeń rzeczowych na mocy postanowień Artykułu 21 
Rozporządzenia, członkowie rodziny zobowiązani są przedstawić instytucji miejsca 
pobytu zaświadczenie stwierdzające, że mają oni prawo do wymienionych świadczeń. 
Zaświadczenie to, wydawane przez instytucję miejsca zamieszkania członków rodziny, 
o ile to możliwe, przed opuszczeniem przez nich terytorium Państwa członkowskiego, 
gdzie mają miejsce zamieszkania, stwierdza zwłaszcza, w danym przypadku, 
maksymalną długość okresu, przez który udzielane są świadczenia rzeczowe, 
przewidzianą przez ustawodawstwo tego Państwa członkowskiego. Jeżeli członkowie 
rodziny nie przedstawią wymienionego zaświadczenia, instytucja miejsca pobytu 
zwraca się do instytucji miejsca zamieszkania w celu jego uzyskania. 

 

2. Postanowienia Artykułu 17, paragrafy 6, 7 i 9 Rozporządzenia wykonawczego 
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stosują się odpowiednio. W takim przypadku instytucja miejsca zamieszkania członków 
rodziny jest uważana za instytucję właściwą. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 22 Rozporządzenia 

 

Artykuł 20 

Świadczenia rzeczowe w przypadku pobytu w Państwie członkowskim  

innym niż Państwo właściwe - Przypadek szczególny pracowników najemnych, 

zatrudnionych w przewozach międzynarodowych, jak i członków ich rodzin 

 

1. Aby skorzystać ze świadczeń rzeczowych dla siebie lub dla towarzyszących 
członków rodziny, pracownik najemny, zatrudniony w przewozach międzynarodowych, 
o którym mowa w postanowieniach Artykułu 14, paragraf 2, punkt a/ Rozporządzenia, 
który, wykonując swoją pracę znajduje się na terytorium innego Państwa 
członkowskiego niż Państwo właściwe, zobowiązany jest przedstawić, tak szybko, 
jak to możliwe, instytucji miejsca pobytu specjalne zaświadczenie wydane przez 
pracodawcę lub jego pełnomocnika w miesiącu kalendarzowym, w którym świadczy 
pracę lub wydane w ciągu dwóch poprzednich miesięcy kalendarzowych. 
W zaświadczeniu tym podaje się, w szczególności, datę, od kiedy zainteresowany jest 
zatrudniony na rachunek wymienionego pracodawcy, jak i nazwę oraz siedzibę 
instytucji właściwej; jednakże, jeżeli zgodnie z ustawodawstwem Państwa właściwego 
uważa się, że pracodawca nie ma obowiązku znać instytucji właściwej, zainteresowany 
obowiązany jest podać na piśmie nazwę i siedzibę tej instytucji w chwili składania 
wniosku do instytucji miejsca pobytu. O ile zainteresowany przedstawi wymienione 
zaświadczenie, domniemywa się, że spełnia warunki dla powstania prawa 
do świadczeń rzeczowych. Jeżeli zainteresowany nie jest w stanie zwrócić się do 
instytucji miejsca pobytu przed rozpoczęciem leczenia, korzysta jednak z leczenia po 
okazaniu wymienionego zaświadczenia, tak jak gdyby był ubezpieczony w tej instytucji. 

 

2. Instytucja miejsca pobytu zwraca się, w terminie trzech dni, do instytucji 
właściwej o informacje, czy zainteresowany spełnia warunki dla powstania prawa 
do świadczeń rzeczowych. Zobowiązana jest ona udzielać świadczeń rzeczowych 
do czasu otrzymania odpowiedzi od instytucji właściwej i najdłużej przez okres 
trzydziestu dni. 

 

3. Instytucja właściwa udziela odpowiedzi instytucji miejsca pobytu w terminie 
dziesięciu dni od daty otrzymania wniosku tej instytucji. Jeżeli odpowiedź jest 
twierdząca, instytucja właściwa wskazuje, w danym przypadku, maksymalny okres, 
przez który udzielane są świadczenia rzeczowe, przewidziany przez stosowane przez 
nią ustawodawstwo, a instytucja miejsca pobytu udziela nadal wymienione 
świadczenia. 

 

4. Zamiast zaświadczenia przewidzianego w paragrafie 1, pracownik, o którym 
jest mowa w tym paragrafie, może przedstawić instytucji miejsca pobytu zaświadczenie 
stwierdzające, że warunki uzyskania prawa do świadczeń rzeczowych są przez niego 
spełnione. W zaświadczeniu tym, które wydaje instytucja właściwa, podaje się, 
w danym przypadku, maksymalny okres, przez który udzielane są świadczenia 
rzeczowe, przewidziany przez ustawodawstwo Państwa właściwego. W takim 
przypadku postanowień paragrafów 1, 2 i 3 nie stosuje się. 
 

5. Postanowienia Artykułu 17, paragraf 6, 7 i 9 Rozporządzenia wykonawczego 
stosuje się odpowiednio. 
 

6. Świadczenia rzeczowe, udzielane na mocy domniemania przewidzianego 
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w paragrafie 1, podlegają zwrotowi zgodnie z postanowieniami Artykułu 36, paragraf 1 
Rozporządzenia. 
 

Artykuł 21 

Świadczenia rzeczowe w przypadku pobytu w Państwie członkowskim  

innym niż Państwo właściwe - Pracownicy najemni  inni niż ci,  

o których mowa w postanowieniach Artykułu 20 Rozporządzenia wykonawczego 

lub osoby pracujące na własny rachunek 

 

1. Aby skorzystać ze świadczeń rzeczowych na mocy postanowień Artykułu 22, 
paragraf 1, punkt a/ i/ Rozporządzenia, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w postanowieniach Artykułu 20 Rozporządzenia wykonawczego, pracownik najemny 
lub osoba pracująca na własny rachunek obowiązany jest przedstawić instytucji 
miejsca pobytu zaświadczenie stwierdzające, że przysługuje mu prawo do świadczeń 
rzeczowych. W zaświadczeniu, wydanym przez instytucję właściwą na wniosek 
zainteresowanego, o ile to możliwe, przed opuszczeniem terytorium Państwa 
członkowskiego, gdzie ma miejsce zamieszkania, podaje się zwłaszcza, w danym 
przypadku, maksymalny okres, przez który udzielane są świadczenia rzeczowe, 
przewidziany przez ustawodawstwo Państwa właściwego. Jeżeli zainteresowany nie 
przedstawi takiego zaświadczenia, instytucja miejsca pobytu zwraca się o nie do 
instytucji właściwej. 

2. Postanowienia Artykułu 17, paragrafy 6, 7 i 9 Rozporządzenia wykonawczego 
stosuje się odpowiednio. 

 

Artykuł 22 

Świadczenia rzeczowe dla pracowników najemnych lub dla osób  

pracujących na własny rachunek w przypadku zmiany miejsca zamieszkania  

lub powrotu do kraju  zamieszkania, jak i dla pracowników najemnych  

lub osób pracujących na własny rachunek, którym zezwolono na udanie się  

do innego Państwa członkowskiego w celu poddania się tam leczeniu 

 

1. Aby skorzystać ze świadczeń rzeczowych na mocy postanowień Artykułu 22, 
paragraf 1, punkt b/ i/ Rozporządzenia, pracownik najemny lub osoba pracująca na 
własny rachunek obowiązany jest przedstawić instytucji miejsca zamieszkania 
zaświadczenie stwierdzające, że jest on upoważniony do zachowania praw do tych 
świadczeń. W zaświadczeniu tym, wydawanym przez instytucję właściwą, podaje się 
w szczególności, w danym przypadku, maksymalny okres, przez który świadczenia 
rzeczowe mogą być jeszcze udzielane zgodnie z postanowieniami ustawodawstwa 
Państwa właściwego. Zaświadczenie może zostać wydane po wyjeździe 
zainteresowanego i na jego wniosek, jeżeli nie mogło zostać wydane wcześniej 
z powodu siły wyższej. 

 

2. Postanowienia Artykułu 17, paragrafy 6, 7 i 9 Rozporządzenia wykonawczego 
stosuje się odpowiednio. 

 

3. Postanowienia paragrafów 1 i 2 stosuje się, odpowiednio, dla celów udzielania 
świadczeń rzeczowych, w przypadku, o którym mowa w postanowieniach Artykułu 22, 
paragraf 1, punkt c/ i/ Rozporządzenia. 

 

Artykuł 23 

Świadczenia rzeczowe dla członków rodziny 

 
Postanowienia Artykułu 21 lub Artykułu 22 Rozporządzenia wykonawczego stosują się 
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odpowiednio, zależnie od przypadku, dla celów przyznawania świadczeń rzeczowych 
członkom rodziny, o których mowa w postanowieniach Artykułu 22, paragraf 3 
Rozporządzenia. 
Jednakże, w przypadkach, o których mowa w postanowieniach Artykułu 22, paragraf 3, 
ustęp 2 Rozporządzenia, instytucja miejsca zamieszkania oraz ustawodawstwo kraju 
zamieszkania członków rodziny uważane są, odpowiednio, za instytucję właściwą 
i za ustawodawstwo Państwa właściwego, dla celów stosowania postanowień 
Artykułu 17, paragrafy 6, 7 i 9 oraz Artykułów 21 i 22 Rozporządzenia wykonawczego. 

 

Artykuł 24 

Świadczenia pieniężne dla pracowników najemnych lub osób  

pracujących na własny rachunek w razie pobytu w Państwie członkowskim 

innym niż Państwo właściwe 

 
Aby skorzystać ze świadczeń pieniężnych na mocy postanowień Artykułu 22, 
paragraf 1, punkt a/ ii/ Rozporządzenia, postanowienia Artykułu 18 Rozporządzenia 
wykonawczego stosuje się odpowiednio. Jednakże, nie naruszając obowiązku 
przedstawiania zaświadczenia o niezdolności do pracy, pracownik najemny lub osoba 
pracująca na własny rachunek, który przebywa na terytorium Państwa członkowskiego 
nie wykonując tam pracy zawodowej, nie jest zobowiązany przedstawić powiadomienia 
o przerwaniu pracy, o którym mowa w postanowieniach Artykułu 18, paragraf 1 
Rozporządzenia wykonawczego. 
 

 Stosowanie postanowień Artykułu 23, paragraf 3 Rozporządzenia 

 

Artykuł 25 

Zaświadczenie dotyczące członków rodziny, których należy brać pod uwagę  

przy ustalaniu wysokości świadczeń pieniężnych 

 

1. Aby skorzystać z postanowień Artykułu 23, paragraf 3 Rozporządzenia, 
pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek obowiązany jest 
przedstawić instytucji właściwej zaświadczenie dotyczące członków jego rodziny, 
którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Państwa członkowskiego innego niż 
to, w którym znajduje się wymieniona instytucja. 

 

2. Zaświadczenie to jest wydawane przez instytucję miejsca zamieszkania 
członków rodziny. 
Zaświadczenie zachowuje ważność przez dwanaście miesięcy od daty wydania. 
Ważność zaświadczenia może być przedłużona, w takim przypadku okres ważności 
biegnie od daty przedłużenia. 
Zainteresowany obowiązany jest powiadomić niezwłocznie instytucję właściwą 
o każdym zdarzeniu powodującym konieczność dokonania zmian w treści 
zaświadczenia. Zmiana obowiązuje od dnia wystąpienia zdarzenia. 

 

3. Zamiast zaświadczenia przewidzianego w paragrafie 1, instytucja właściwa 
może zażądać od zainteresowanego ostatnio sporządzonych dokumentów 
stanu cywilnego, dotyczących członków jego rodziny, mających miejsce 
zamieszkania na terytorium Państwa członkowskiego innego niż to, w którym 
znajduje się ta instytucja. 
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Stosowanie postanowień Artykułu 25, paragraf 1 Rozporządzenia 

 

Artykuł 26 

Świadczenia dla bezrobotnych udających się w celu poszukiwania pracy  

do Państwa członkowskiego innego niż Państwo właściwe  

 

1. Aby skorzystać, dla siebie i dla członków swojej rodziny, ze świadczeń 
rzeczowych i pieniężnych na mocy postanowień Artykułu 25, paragraf 1 
Rozporządzenia, bezrobotny obowiązany jest przedstawić instytucji ubezpieczenia 
chorobowego w miejscu, do którego się udał, zaświadczenie, o którego wydanie 
powinien się zwrócić przed wyjazdem do instytucji właściwej ubezpieczenia 
chorobowego. Jeżeli bezrobotny nie przedstawi takiego zaświadczenia, instytucja 
miejsca, do którego się udał, zwraca się o jego wydanie do instytucji właściwej. 
Wymienione zaświadczenie powinno stwierdzać istnienie prawa do danych świadczeń, 
na warunkach określonych w postanowieniach Artykułu 69, paragraf 1, punkt a/ 
Rozporządzenia, podawać okres, przez który przysługuje to prawo uwzględniając 
postanowienia Artykułu 69, paragraf 1, punkt c/ Rozporządzenia oraz określać ściśle 
wysokość świadczeń pieniężnych, które, w danym przypadku, należy wypłacać z tytułu 
ubezpieczenia na wypadek choroby przez wyżej wymieniony okres, w przypadku 
niezdolności do pracy lub hospitalizacji. 

 

2. Instytucja ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w miejscu, do którego udał się 
bezrobotny, poświadcza na kopii zaświadczenia wymienionego w postanowieniach 
Artykułu 83 Rozporządzenia wykonawczego, którą należy przekazać miejscowej 
instytucji ubezpieczenia chorobowego, spełnienie warunków wymienionych 
w postanowieniach Artykułu 69, paragraf 1, punkt b/ Rozporządzenia i podaje datę, 
od kiedy bezrobotny korzysta ze świadczeń ubezpieczenia od bezrobocia na rachunek 
instytucji właściwej. 
Wymienione zaświadczenie zachowuje ważność przez okres przewidziany 
w postanowieniach Artykułu 69, paragraf 1, punkt c/ Rozporządzenia, tak długo, 
jak długo spełnione są wymagane warunki. Jeżeli te warunki nie są już spełniane, 
instytucja ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w miejscu, dokąd udał się 
bezrobotny, informuje o tym, w terminie trzech dni, wymienioną instytucję 
ubezpieczenia chorobowego. 

 

3. Postanowienia Artykułu 17, paragrafy 6, 7 i 9 Rozporządzenia wykonawczego 
stosują się odpowiednio. 

 

4. Aby skorzystać ze świadczeń pieniężnych przewidzianych przez 
ustawodawstwo Państwa właściwego, bezrobotny obowiązany jest przedstawić 
w terminie trzech dni, instytucji ubezpieczenia chorobowego w miejscu, do którego się 
udał, zaświadczenie o niezdolności do pracy, wydane przez lekarza prowadzącego. 
Obowiązany jest on również wskazać datę, do której korzystał ze świadczeń z tytułu 
ubezpieczenia od bezrobocia oraz swój adres w kraju, w którym się znajduje. 

 

5. Instytucja ubezpieczenia chorobowego w miejscu, do którego udał się 
bezrobotny, w terminie trzech dni, podaje do wiadomości instytucji właściwej 
ubezpieczenia chorobowego, instytucji właściwej ubezpieczenia na wypadek 
bezrobocia oraz instytucji, w której bezrobotny jest zarejestrowany jako poszukujący 
pracy, początek i koniec okresu niezdolności do pracy. 
 

6. W przypadkach określonych w postanowieniach Artykułu 25, paragraf 4 
Rozporządzenia, instytucja ubezpieczenia chorobowego w miejscu, do którego udał się 
bezrobotny, informuje instytucję właściwą ubezpieczenia chorobowego oraz instytucję 
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właściwą ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, że jej zdaniem warunki 
uzasadniające przedłużenie wypłaty świadczeń pieniężnych i rzeczowych są spełnione, 
podaje uzasadnienie swojej opinii i załącza do informacji skierowanej do instytucji 
właściwej ubezpieczenia chorobowego szczegółowe orzeczenie lekarza kontrolującego 
stan chorego, wskazujące prawdopodobny okres, przez który będą spełnione warunki 
wymagane dla zastosowania postanowień Artykułu 25, paragraf 4 Rozporządzenia. 
Instytucja właściwa ubezpieczenia chorobowego orzeka o przedłużeniu wypłacania 
świadczeń choremu bezrobotnemu. 

 

7. Postanowienia Artykułu 18, paragrafy 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 Rozporządzenia stosuje 
się odpowiednio. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 25, paragraf 3 Rozporządzenia 

 

Artykuł 27 

Świadczenia rzeczowe dla członków rodziny bezrobotnego, w przypadku 

zamieszkania w innym Państwie członkowskim niż Państwo właściwe 

 
Postanowienia Artykułu 17 Rozporządzenia wykonawczego stosuje się, odpowiednio, 
dla celów przyznawania świadczeń rzeczowych dla członków rodziny bezrobotnego, 
jeżeli mają oni miejsce zamieszkania na terytorium innego Państwa członkowskiego 
niż Państwo właściwe. W chwili rejestracji członków rodziny bezrobotnego, którzy 
korzystają ze świadczeń na mocy postanowień Artykułu 69, paragraf 1 
Rozporządzenia, należy przedstawić zaświadczenie, o którym mowa 
w postanowieniach Artykułu 26, paragraf 1 Rozporządzenia wykonawczego. 
Zaświadczenie to zachowuje ważność przez okres wypłacania świadczeń 
przewidzianych w postanowieniach Artykułu 69, paragraf 1 Rozporządzenia. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 26 Rozporządzenia 

 

Artykuł 28 

Świadczenia rzeczowe dla ubiegających się o emeryturę lub rentę 

 oraz dla członków ich rodzin 

 

1. Aby skorzystać ze świadczeń rzeczowych na terytorium Państwa 
członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, na mocy postanowień Artykułu 
26, paragraf 1 Rozporządzenia, ubiegający się o emeryturę lub rentę oraz członkowie 
jego rodziny obowiązani są do zarejestrowania się w instytucji miejsca zamieszkania, 
przedstawiając zaświadczenie stwierdzające, że jest uprawniony do wymienionych 
świadczeń dla siebie i dla członków swojej rodziny na mocy ustawodawstwa innego 
Państwa członkowskiego. Zaświadczenie to wydawane jest przez instytucję tego 
innego Państwa członkowskiego, właściwego w sprawach udzielania świadczeń 
rzeczowych. 

 

2. Instytucja miejsca zamieszkania powiadamia instytucję, która wydała 
zaświadczenie, o każdej rejestracji dokonanej zgodnie z postanowieniami paragrafu 1. 
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Stosowanie postanowień Artykułów 28 i 28a Rozporządzenia 

 

Artykuł 29 

Świadczenia rzeczowe dla emerytów lub rencistów oraz dla członków ich rodzin, 

nie mających miejsca zamieszkania w Państwie członkowskim,  

z tytułu ustawodawstwa którego otrzymują emeryturę lub rentę  

i którzy mają prawo do świadczeń 

 

1. Aby skorzystać ze świadczeń rzeczowych na mocy postanowień Artykułu 28, 
paragraf 1 oraz postanowień Artykułu 28a Rozporządzenia, na terytorium Państwa 
członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, emeryt lub rencista oraz 

członkowie jego rodziny zamieszkujący w tym samym państwie członkowskim 
obowiązani są do zarejestrowania się w instytucji miejsca zamieszkania, 
przedstawiając zaświadczenie stwierdzające, że jest uprawniony do wymienionych 
świadczeń dla siebie i dla członków swojej rodziny na mocy ustawodawstwa lub 
jednego z ustawodawstw, z tytułu którego należy mu się emerytura lub renta. 

 

2. Zaświadczenie to wydawane jest, na żądanie emeryta lub rencisty, przez 
instytucję lub jedną z instytucji wypłacających emeryturę lub rentę, lub instytucję 
upoważnioną do decydowania o prawie do świadczeń rzeczowych, jeżeli emeryt 
lub rencista spełnia warunki dla uzyskania prawa do tych świadczeń. Jeżeli emeryt 
lub rencista nie przedstawi wymienionego zaświadczenia, instytucja miejsca 
zamieszkania zwraca się o nie do instytucji wypłacającej lub do instytucji 
wypłacających emerytury lub renty, lub, w danym przypadku, do instytucji do tego 
upoważnionej. Zanim otrzyma to zaświadczenie, instytucja miejsca zamieszkania 
może dokonać rejestracji tymczasowej emeryta lub rencisty oraz członków jego 

rodziny zamieszkujący w tym samym państwie członkowskim, po zapoznaniu się 
z dopuszczonymi przez nią dowodami. Ta rejestracja  jest skuteczna wobec instytucji, 
na której spoczywa ciężar świadczeń rzeczowych tylko w przypadku, gdy ta instytucja 
wydała zaświadczenie przewidziane w paragrafie 1. 

 

3. Instytucja miejsca zamieszkania powiadamia instytucję, która wydała 
zaświadczenie przewidziane w paragrafie 1, o każdej rejestracji dokonanej zgodnie 
z postanowieniami tego paragrafu. 
 
 

4. Przy składaniu wniosku o udzielenie świadczeń rzeczowych należy przedłożyć 
instytucji miejsca zamieszkania dowód, że emeryt lub rencista jest wciąż uprawniony 
do emerytury lub renty, w postaci pokwitowania lub odcinka przekazu ostatniej 
emerytury lub renty. 
 

5. Emeryt lub rencista, lub członkowie jego rodziny zamieszkujący w tym 

samym państwie członkowskim obowiązani są poinformować instytucję miejsca 
zamieszkania o każdej zmianie ich sytuacji, która może wpłynąć na zmianę prawa 
do świadczeń rzeczowych, zwłaszcza o zawieszeniu lub zniesieniu emerytury lub renty 
oraz o zmianie miejsca zamieszkania. Instytucje wypłacające emeryturę lub rentę 
informują również instytucję miejsca zamieszkania osoby, której sytuacja uległa 
zmianie. 

 

6. Komisja administracyjna ustala, w razie potrzeby, sposoby umożliwiające 
wskazanie instytucji, na którą przypada ciężar świadczeń rzeczowych w przypadku, 
o którym mowa w postanowieniach Artykułu 28, paragraf 2, punkt b/ Rozporządzenia. 
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Stosowanie postanowień Artykułu 29 Rozporządzenia 

 

Artykuł 30 (14) 

Świadczenia rzeczowe dla członków rodziny mających miejsce zamieszkania 

w Państwie członkowskim innym niż to, w którym ma miejsce zamieszkania  

„poza właściwym państwem członkowskim”  emeryt lub rencista; 

1. Aby skorzystać ze świadczeń rzeczowych na terytorium Państwa 
członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania, na mocy postanowień Artykułu 
29, paragraf 1 Rozporządzenia, członkowie rodziny obowiązani są zarejestrować się 
w instytucji ich miejsca zamieszkania, przedstawiając dowody wymagane zgodnie ze 
stosowanym przez tę instytucję ustawodawstwem dla celów przyznawania takich 
świadczeń członkom rodziny emeryta lub rencisty oraz zaświadczenie stwierdzające, 
że emeryt lub rencista ma prawo do świadczeń rzeczowych dla siebie i dla członków 

swojej rodziny. Owo uwierzytelnione zaświadczenie, wydawane przez instytucję 

lub instytucje odpowiadające za wypłacanie renty / emerytury lub, jeżeli jest to 

właściwe, przez instytucję upoważnioną do podejmowania decyzji 

o przyznawaniu uprawnień do świadczeń w naturze, zachowuje ważność tak 

długo, jak długo instytucja właściwa dla miejsca zamieszkania członków rodziny 

nie zostanie powiadomiona o jego unieważnieniu. 

Jeśli członkowie rodziny nie przedstawią uwierzytelnionego zaświadczenia, 

instytucja właściwa dla miejsca zamieszkania powinna skontaktować się, w celu 

jego uzyskania, z instytucją lub instytucjami odpowiadającymi za wypłacanie 

renty / emerytury lub, jeżeli jest to właściwe, z instytucją do tego uprawnioną. 

2. Przy składaniu wniosku o udzielenie świadczeń rzeczowych, członkowie rodziny 
obowiązani są do przedstawienia instytucji miejsca ich zamieszkania zaświadczenia, 
o którym mowa w paragrafie 1, jeżeli ustawodawstwo stosowane przez tę instytucję 
przewiduje, że do wniosku powinien być dołączony dowód posiadania prawa 
do emerytury lub renty. 

 

3. Instytucja wystawiająca uwierzytelnione zaświadczenie wzmiankowane  

w paragrafie 1, informuje instytucję właściwą dla miejsca zamieszkania 

członków rodziny o zawieszeniu lub cofnięciu renty / emerytury. Instytucja 

właściwa dla miejsca zamieszkania członków rodziny może w dowolnym 

momencie wystąpić do instytucji, która wystawiła uwierzytelnione 

zaświadczenie, z prośbą o uzupełnienie go o wszelkie informacje związane z 

uprawnieniem do świadczeń w naturze. 

4.  Członkowie rodziny obowiązani są informować instytucję miejsca zamieszkania 
o każdej zmianie ich sytuacji, która może wpłynąć na zmianę prawa do świadczeń 
rzeczowych, w szczególności o każdej zmianie miejsca zamieszkania. 

 

5. Instytucja w miejscu zamieszkania informuje instytucję wystawiającą 

zaświadczenie wymienione w paragrafie 1 o wszelkich wpisach, których 

dokonuje, zgodnie z postanowieniami tego paragrafu. 
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Stosowanie postanowień Artykułu 31 Rozporządzenia 

 

Artykuł 31 

Świadczenia rzeczowe dla emerytów lub rencistów oraz dla członków ich rodzin 

w przypadku pobytu w innym Państwie członkowskim niż to,  

w którym mają miejsce zamieszkania 

 

1. Aby uzyskać świadczenia rzeczowe na mocy postanowień Artykułu 31 
Rozporządzenia, emeryt lub rencista obowiązany jest przedstawić instytucji miejsca 
pobytu zaświadczenie stwierdzające jego prawo do tych świadczeń. Zaświadczenie to, 
wydawane przez instytucję miejsca zamieszkania emeryta lub rencisty, o ile to możliwe 
przed opuszczeniem terytorium Państwa członkowskiego, w którym ma miejsce 
zamieszkania, podaje zwłaszcza maksymalny okres, przez który udzielane są 
świadczenia rzeczowe w tym Państwie członkowskim. Jeżeli emeryt lub rencista nie 
przedstawi takiego zaświadczenia, instytucja miejsca pobytu zwraca się o nie do 
instytucji miejsca zamieszkania. 

 

2. Postanowienia Artykułu 17, paragraf 6, 7 i 9 Rozporządzenia wykonawczego 
stosuje się odpowiednio. W takim przypadku instytucję miejsca zamieszkania emeryta 
lub rencisty uważa się za instytucję właściwą. 
 

3. Postanowienia paragrafów 1 i 2 stosuje się odpowiednio do udzielania 
świadczeń rzeczowych członkom rodziny, o których mowa w postanowieniach 

Artykułu 31 Rozporządzenia. Jeśli ci ostatni zamieszkują na terytorium innego 

państwa członkowskiego niż rencista / emeryt, uwierzytelnione zaświadczenie 

przewidziane w paragrafie 1 jest wydawane przez instytucję w ich miejscu 

zamieszkania, która w świetle paragrafu 2 zostaje uznana za instytucję właściwą. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 35, paragraf 1 Rozporządzenia 

 

Artykuł 32 

Instytucje, do których mogą. zwracać się pracownicy kopalni i zakładów  

z nimi zrównanych oraz członkowie ich rodzin, w przypadku pobytu lub 

zamieszkania w innym Państwie członkowskim niż Państwo właściwe 

 

1. W przypadkach, o których mowa w postanowieniach Artykułu 35, paragraf 1 
Rozporządzenia i jeżeli w kraju pobytu lub zamieszkania świadczenia przewidziane 
przez system ubezpieczenia na wypadek choroby lub macierzyństwa, któremu 
podlegają pracownicy fizyczni przemysłu stalowego, są takie same jak przewidziane 
w systemie specjalnym dla pracowników kopalni i zakładów z nimi zrównanych, 
pracownicy tej grupy oraz członkowie ich rodzin mogą zwrócić się do najbliższej 
instytucji na terytorium Państwa członkowskiego, w którym przebywają lub mają 
miejsce zamieszkania, wskazanej w Załączniku 3 do Rozporządzenia wykonawczego, 
nawet jeżeli jest to instytucja systemu mającego zastosowanie do pracowników 
fizycznych przemysłu stalowego, i która wówczas jest obowiązana do udzielania 
świadczeń. 

2. O ile świadczenia przewidziane przez system specjalny dla pracowników 
kopalni i zakładów z nimi zrównanych są korzystniejsze, pracownicy ci lub członkowie 
ich rodzin mogą zwrócić się bądź do instytucji zobowiązanej do stosowania tego 
systemu, bądź do najbliższej instytucji na terytorium Państwa członkowskiego, 
w którym przebywają lub mają miejsce zamieszkania, stosującej system dla 
pracowników fizycznych przemysłu stalowego. W tym ostatnim przypadku instytucja, 
o której mowa, jest obowiązana do zwrócenia uwagi zainteresowanego na fakt, 
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że zwracając się do instytucji zobowiązanej do stosowania wyżej wymienionego 
systemu specjalnego, uzyska on świadczenia korzystniejsze; poza tym powinna ona 
poinformować go o nazwie i adresie tej instytucji. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 35, paragraf 2 Rozporządzenia 

 

Artykuł 32a 

Systemy szczególne,  

stosowane do niektórych osób pracujących na własny rachunek 

 
Załącznik 11 wymienia system lub systemy, o których mowa w postanowieniach 
Artykułu 35, paragraf 2 Rozporządzenia. 

 

Stosowanie postanowień Artykułu 35, paragraf 4 Rozporządzenia 

 

Artykuł 33 

Zaliczanie okresu, w trakcie którego świadczenia 

były już udzielone przez instytucję innego Państwa członkowskiego 

 
Dla celów stosowania postanowień Artykułu 35, paragraf 4 Rozporządzenia, instytucja 
Państwa członkowskiego, powołana do udzielania świadczeń, może zwrócić się do 
instytucji innego Państwa członkowskiego o udzielenie informacji dotyczących okresu, 
przez który instytucja ta  już udzielała świadczeń z tytułu tego samego przypadku 
choroby lub macierzyństwa. 
 

Zwrot przez instytucję właściwą Państwa członkowskiego  

kosztów poniesionych  w trakcie pobytu w innym Państwie członkowskim  

 

Artykuł 34 (12) 

1. Jeżeli formalności przewidzianych w postanowieniach Artykułu 20, paragrafy 1 
i 4 oraz w postanowieniach Artykułu 21, 23 i 31 Rozporządzenia wykonawczego nie 
można było dopełnić w trakcie pobytu na terytorium innego Państwa członkowskiego 
niż Państwo właściwe, instytucja właściwa zwraca, na wniosek pracownika najemnego 
lub osoby pracującej na własny rachunek, poniesione koszty, zgodnie ze stawkami 
stosowanymi przez instytucję miejsca pobytu. 

 

2. Instytucja miejsca pobytu jest zobowiązana udzielić instytucji właściwej, na jej 
wniosek, niezbędnych informacji dotyczących tych stawek. 
Jeżeli instytucja miejsca pobytu oraz instytucja właściwa są związane porozumieniem 
przewidującym bądź zaniechanie wszelkich zwrotów, bądź zwrot zryczałtowanej kwoty 
za świadczenia udzielone na mocy postanowień Artykułu 22, paragraf 1, punkt a/ i/ 
oraz postanowień Artykułu 31 Rozporządzenia, instytucja miejsca pobytu jest ponadto 
obowiązana do przekazania instytucji właściwej kwoty, jaką należy zwrócić 
zainteresowanemu, stosownie do postanowień paragrafu 1. 

3. Jeżeli chodzi o wydatki znacznej wysokości, instytucja właściwa może wypłacić 
zainteresowanemu odpowiednią zaliczkę, z chwilą gdy zwróci się on do niej o zwrot 
kosztów. 

 

4. Odstępując od postanowień paragrafów 1, 2 i 3, instytucja właściwa może 
zwrócić poniesione koszty zgodnie z stosowanymi przez nią stawkami, pod warunkiem 
że ich wysokość nie przekracza kwoty ustalonej przez Komisję administracyjną i że 
pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek, lub emeryt, lub rencista 
wyrazi zgodę na zastosowanie wobec niego tego postanowienia. W żadnym przypadku 
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kwota zwrotów nie może przekraczać kwoty poniesionych kosztów. 

 

5. Jeżeli prawodawstwo państwa pobytu nie przewiduje stawek zwrotu 

kosztów, właściwa instytucja może dokonać zwrotu płatności zgodnie ze 

stawkami przyznawanymi przez tę instytucję, bez konieczności wyrażenia zgody 

przez zainteresowanego. W żadnym razie kwota zwrotu nie może przekraczać 

kwoty zaciągniętych wydatków.  
 
 

ROZDZIAŁ 3 

INWALIDZTWO, STAROŚĆ I ZGON (EMERYTURY I RENTY) 

 

Składanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń 

 

Artykuł 35 (11) 

Wnioski o przyznanie świadczeń inwalidzkich,  

w przypadku gdy pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek 

podlegał wyłącznie ustawodawstwom wymienionym w Załączniku IV,  

część A do Rozporządzenia, jak i w przypadku wymienionym  

w postanowieniach Artykułu 40, paragraf 2 Rozporządzenia 

 

1. Aby uzyskać świadczenia na mocy postanowień Artykułów 37, 38 i 39 
Rozporządzenia, w tym również w przypadkach, o których mowa w postanowieniach 
Artykułu 40, paragraf 2, w postanowieniach Artykułu 41, paragraf 1 oraz 
w postanowieniach Artykułu 42, paragraf 2 Rozporządzenia, pracownik najemny lub 
osoba pracująca na własny rachunek obowiązany jest wnieść wniosek bądź do 
instytucji Państwa członkowskiego, którego ustawodawstwu podlegał w chwili 
wystąpienia niezdolności do pracy, pociągającej za sobą inwalidztwo lub pogorszenie 
stopnia inwalidztwa, bądź do instytucji miejsca zamieszkania, która przekazuje 
wniosek pierwszej instytucji, podając datę jego wniesienia; datę tę uważa się za datę 
wniesienia wniosku do pierwszej instytucji. Jednakże, jeżeli świadczenia pieniężne 
zostały przyznane z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, datę upływu okresu, na 
który te świadczenia  pieniężne zostały przyznane, należy, w danym przypadku, uznać 
za datę wniesienia wniosku o emeryturę lub rentę. 
 

2. W przypadku, o którym mowa w postanowieniach Artykułu 41, paragraf 1, 
punkt b/ Rozporządzenia, instytucja, w której pracownik najemny lub osoba pracująca 
na własny rachunek był ostatnio ubezpieczony, podaje, do wiadomości instytucji 
pierwotnie zobowiązanej do wypłaty świadczeń, wysokość świadczeń oraz datę, 
od której są one należne zgodne z stosowanym przez nią ustawodawstwem. Licząc 
od tej daty, świadczenia należne przed pogorszeniem się stopnia inwalidztwa zostają 
zniesione lub obniżone do wysokości dodatku, o którym mowa w postanowieniach 
Artykułu 41, paragraf 1, punkt c/ Rozporządzenia. 

 

3. W przypadku, o którym mowa w postanowieniach Artykułu 41, paragraf 1, 
punkt d/ Rozporządzenia, postanowienia paragrafu 2 nie znajdują zastosowania. W 
takim przypadku instytucja, w której pracownik najemny lub osoba pracująca na własny 
rachunek był ostatnio ubezpieczony, zwraca się do instytucji holenderskiej o podanie 
wysokości należnej od niej kwoty. 
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Artykuł 36 

Wnioski o przyznanie świadczeń emerytalnych, rodzinnych  

(z wyjątkiem świadczeń dla sierot) oraz świadczeń inwalidzkich w przypadkach, 

o których nie ma mowy w postanowieniach  

Artykułu 35 Rozporządzenia wykonawczego  

 

1. Aby uzyskać świadczenia na mocy postanowień Artykułów od 40 do 51 
Rozporządzenia, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w postanowieniach 
Artykułu 35 Rozporządzenia wykonawczego, wnioskodawca obowiązany jest wnieść 
wniosek do instytucji miejsca zamieszkania, zgodnie z warunkami przewidzianymi 
przez  ustawodawstwo stosowane przez tę instytucję. Jeżeli pracownik najemny lub 
osoba pracująca na własny rachunek nie podlegał temu ustawodawstwu, instytucja 
miejsca zamieszkania przekazuje wniosek instytucji Państwa członkowskiego, którego 
ustawodawstwu zainteresowany ostatnio podlegał, podając datę wniesienia wniosku. 
Datę tę uważa się za datę wniesienia wniosku do tej ostatniej instytucji. 

 

2. O ile wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Państwa 
członkowskiego, którego ustawodawstwu pracownik najemny lub osoba pracująca 
na własny rachunek nie podlegał, może on wnieść wniosek do instytucji Państwa 
członkowskiego, ustawodawstwu którego zainteresowany ostatnio podlegał. 

 

3. O ile wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Państwa, które nie 
jest Państwem członkowskim, obowiązany jest on wnieść wniosek do instytucji 
właściwej tego Państwa członkowskiego, którego ustawodawstwu pracownik najemny 
lub osoba pracująca na własny rachunek ostatnio podlegał. 
W przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek do instytucji Państwa 
członkowskiego, którego jest obywatelem, instytucja ta przekazuje wniosek instytucji 
właściwej. 

 

4. Wniosek o przyznanie świadczeń, wniesiony do instytucji Państwa 
członkowskiego, powoduje automatycznie jednoczesne ustalenie wysokości świadczeń 
na mocy ustawodawstw wszystkich Państw członkowskich, których warunki spełnia 
wnioskodawca, chyba że, zgodnie z postanowieniami Artykułu 44, paragraf 2, 
wnioskodawca życzy sobie, aby odroczono ustalenie wysokości świadczeń 
emerytalnych, które zostałyby nabyte z tytułu ustawodawstwa jednego lub kilku Państw 
członkowskich. 

 

Artykuł 37 

Dokumenty i wyjaśnienia, które należy załączyć do wniosków  

o przyznanie świadczeń, o których mowa  

w postanowieniach Artykułu 36 Rozporządzenia wykonawczego 

 
Przy wnoszeniu wniosków, o których mowa w postanowieniach Artykułu 36 
Rozporządzenia wykonawczego, obowiązują następujące zasady: 

a/ wniosek, do którego należy dołączyć wymagane dokumenty dowodowe, 
powinien być sporządzony na formularzu przewidzianym przez ustawodawstwo: 

i/ Państwa członkowskiego, na którego terytorium ma miejsce zamieszkania 
wnioskodawca, w przypadku, o którym mowa w postanowieniach Artykułu 36, 
paragraf 1; 

ii/ Państwa członkowskiego, któremu pracownik najemny lub osoba pracująca 
na własny rachunek ostatnio podlegał, w przypadkach, o których mowa 
w postanowieniach Artykułu 36, paragrafy 2 i 3; 

b/ zgodność informacji podanych przez wnioskodawcę powinna wynikać z 
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dokumentów urzędowych załączonych do wniosku lub potwierdzonych przez właściwe 
organy Państwa członkowskiego, na którego terytorium zainteresowany ma miejsce 
zamieszkania; 

c/ wnioskodawca powinien wskazać, w razie możliwości, bądź instytucję lub instytucje 
ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa, ubezpieczenia emerytalnego lub 
ubezpieczenia na wypadek zgonu (emerytury i renty) każdego Państwa 
członkowskiego, w którym pracownik najemny lub osoba pracująca na własny 
rachunek był ubezpieczony, bądź, jeżeli chodzi o pracownika najemnego, pracodawcę 
lub pracodawców, którzy go zatrudniali na terytorium Państwa członkowskiego, 
przedstawiając  świadectwa pracy, które mogą być w jego posiadaniu; 

d/ wnioskodawca który, zgodnie z postanowieniami Artykułu 44, paragraf 2 
Rozporządzenia życzy sobie, aby odroczono ustalenie wysokości świadczeń 
emerytalnych, które nabyłby na mocy ustawodawstwa jednego lub więcej Państw 
członkowskich, powinien wskazać, na mocy którego ustawodawstwa ubiega się 
o te świadczenia. 

 

Artykuł 38 

Zaświadczenie dotyczące członków rodziny, których należy wziąć pod uwagę 

przy ustalaniu wysokości świadczeń 

 

1. Aby skorzystać z postanowień Artykułu 39, paragraf 4 lub Artykułu 47, 
paragraf 3 Rozporządzenia, wnioskodawca obowiązany jest przedstawić 
zaświadczenie dotyczące członków jego rodziny, z wyjątkiem dzieci, którzy mają 
miejsce zamieszkania na terytorium innego Państwa członkowskiego niż to, w którym 
znajduje się instytucja obowiązana do ustalenia prawa do świadczeń. 
Zaświadczenie to wydaje instytucja ubezpieczenia na wypadek choroby w miejscu 
zamieszkania członków rodziny lub inna instytucja wyznaczona przez właściwą władzę 
Państwa członkowskiego, na którego terytorium mają miejsce zamieszkania. 
Postanowienia Artykułu 25, paragraf 2, ustępy 2 i 3 Rozporządzenia wykonawczego 
stosuje się odpowiednio.  
Zamiast zaświadczenia przewidzianego w ustępie pierwszym, instytucja obowiązana 
do ustalenia wysokości świadczeń może zażądać od wnioskodawcy aktualnych 
dokumentów stanu cywilnego dotyczących członków jego rodziny, z wyjątkiem dzieci, 
którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium innego Państwa członkowskiego 
niż to, w którym znajduje się wymieniona instytucja. 

 

2. W przypadku, o którym mowa w paragrafie 1, jeżeli ustawodawstwo stosowane 
przez daną instytucję żąda od członków rodziny, aby mieli miejsce zamieszkania 
wspólne z emerytem lub rencistą, to fakt, że członkowie rodziny, nie spełniając 
warunku wspólnego zamieszkiwania, pozostają głównie na utrzymaniu wnioskodawcy, 
powinien być stwierdzony przez dokumenty świadczące o regularnym przekazywaniu 
części jego zarobków. 

 

Artykuł 39 (11) 

Rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń inwalidzkich,  

w przypadku, gdy pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek 

podlegał wyłącznie ustawodawstwom wymienionym w Załączniku IV, Część A  

do Rozporządzenia 

 

1. Jeżeli pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek złożył 
wniosek o przyznanie świadczeń inwalidzkich i jeżeli instytucja stwierdzi, 
że postanowienia Artykułu 37, paragraf 1 Rozporządzenia znajdują zastosowanie, 
zwraca się, w razie potrzeby, do instytucji, w której zainteresowany był ostatnio 
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ubezpieczony, w celu uzyskania zaświadczenia wymieniającego okresy ubezpieczenia 
wypełnione pod działaniem ustawodawstwa stosowanego przez tę ostatnią instytucję. 

 

 

2. Postanowienia paragrafu 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli zachodzi potrzeba 
wzięcia pod uwagę okresów ubezpieczenia wypełnionych uprzednio pod działaniem 
ustawodawstwa każdego innego Państwa członkowskiego, w celu spełnienia 
warunków  wymaganych przez ustawodawstwo Państwa właściwego. 

 

3. W przypadku, o którym mowa w postanowieniach Artykułu 39, paragraf 3 
Rozporządzenia instytucja, która rozpatrywała dokumenty zainteresowanego, 
przekazuje te dokumenty instytucji, w której był on ostatnio ubezpieczony. 
 

4. Postanowień Artykułów od 41 do 50 Rozporządzenia wykonawczego 
nie stosuje się do rozpatrywania wniosków, o których mowa w paragrafach 1, 2 i 3. 

 

Artykuł 40 

Określenie stopnia inwalidztwa 

 
Dla celów ustalenia stopnia inwalidztwa, instytucja Państwa członkowskiego bierze pod 
uwagę dokumenty i orzeczenia lekarskie oraz informacje o charakterze 
administracyjnym zebrane przez instytucje każdego innego Państwa członkowskiego. 
Jednakże każda instytucja zachowuje jednak prawo do zlecenia przebadania 
wnioskodawcy przez wybranego przez siebie lekarza, z wyjątkiem przypadku, 
gdy postanowienia Artykułu 40, paragraf 4 Rozporządzenia znajdują zastosowanie. 
 

Rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń inwalidzkich, emerytalnych  

i dla osób pozostałych przy życiu w przypadkach, o których mowa 

w postanowieniach Artykułu 36 Rozporządzenia wykonawczego 

 

Artykuł 41 

Wskazanie instytucji rozpatrującej wnioski 

 

1. Wnioski o przyznanie świadczeń są rozpatrywane przez instytucję, do której 
zostały skierowane lub przekazane zgodnie z postanowieniami Artykułu 36 
Rozporządzenia wykonawczego. Instytucja ta określana jest terminem „instytucji 
rozpatrującej”. 

 

2. Instytucja rozpatrująca obowiązana jest pilnie przekazać wszystkim 
zainteresowanym instytucjom, używając do tego specjalnego formularza, wnioski 
o przyznanie świadczeń, tak aby mogły być one rozpatrywane jednocześnie 
i niezwłocznie przez te instytucje. 

 

Artykuł 42 

Formularz służący do rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń 

 

1. Dla celów rozpatrzenia wniosków o przyznanie świadczeń, instytucja 
rozpatrująca używa formularza zawierającego, w szczególności, wykaz i zliczenie 
okresów ubezpieczenia lub zamieszkania, wypełnionych przez pracownika lub osobę 
pracująca na własny rachunek pod działaniem ustawodawstwa wszystkich 
zainteresowanych  Państw członkowskich. 
 

2. Przekazanie tych formularzy instytucji każdego innego Państwa 
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członkowskiego zastępuje przekazanie dokumentów dowodowych. 

 

 

Artykuł 43 

Procedura rozpatrywania wniosku przez zainteresowane instytucje 

 

1. Instytucja rozpatrująca wpisuje do formularza, przewidzianego 
w postanowieniach Artykułu 42, paragraf 1 Rozporządzenia wykonawczego, 
okresy ubezpieczenia lub zamieszkania wypełnione pod działaniem stosowanego 
przez nią ustawodawstwa i przekazuje jeden egzemplarz formularza instytucji 
ubezpieczeń na wypadek inwalidztwa, emerytalnych lub na wypadek zgonu (emerytury 
i renty) każdego Państwa członkowskiego, w której pracownik najemny lub osoba 
pracująca na własny rachunek był ubezpieczony, załączając, w danym przypadku, 
świadectwa pracy przedstawione przez wnioskodawcę. 

 

2. Jeżeli tylko jedna instytucja wchodzi w rachubę, wypełnia ona formularz 
wykazując w nim: 

a/ okresy ubezpieczenia lub zamieszkania wypełnione pod działaniem stosowanego 
przez nią ustawodawstwa; 

b/ wysokość świadczenia, o które wnioskodawca mógłby się ubiegać za te okresy 
ubezpieczenia lub zamieszkania; 

c/ teoretyczną i rzeczywistą wysokość świadczeń ustaloną zgodnie z postanowieniami 
Artykułu 46, paragraf 2 Rozporządzenia. 
Tak wypełniony formularz zostaje zwrócony instytucji rozpatrującej. 
Jeżeli prawo do świadczeń można nabyć biorąc pod uwagę jedynie okresy 
ubezpieczenia lub zamieszkania, wypełnione pod działaniem ustawodawstwa 
stosowanego przez instytucję drugiego Państwa członkowskiego i jeżeli wysokość 
świadczenia odpowiadającego tym okresom może zostać niezwłocznie ustalona, 
podczas gdy przeprowadzenie ustalenia wysokości wyżej wymienionego w punkcie c/ 
wymaga znacznie dłuższego czasu, formularz zostaje zwrócony instytucji rozpatrującej 
wraz z informacjami, o których mowa w punkcie a/ i b/; informacje wymienione 
w punkcie c/ przekazywane są instytucji rozpatrującej natychmiast po ich zebraniu. 

 

3. Jeżeli w rachubę wchodzą dwie lub więcej instytucje, każda z nich wypełnia 
wymieniony formularz poprzez podanie okresów ubezpieczenia lub zamieszkania 
wypełnionych pod działaniem stosowanego przez nią ustawodawstwa i zwraca go 
instytucji rozpatrującej. 
Jeżeli prawo do świadczeń uzyskuje się biorąc pod uwagę jedynie okresy 
ubezpieczenia lub zamieszkania, wypełnione pod działaniem ustawodawstwa 
stosowanego przez jedną lub więcej instytucje i jeżeli kwota świadczenia 
odpowiadającego tym okresom może zostać ustalona niezwłocznie, podaje się ją do 
wiadomości instytucji rozpatrującej jednocześnie z informacją o okresach 
ubezpieczenia lub zamieszkania; jeżeli ustalenie wysokości kwoty świadczenia 
wymaga pewnego czasu, podaje się ją  instytucji rozpatrującej z chwilą jej ustalenia. 
Po otrzymaniu wszystkich formularzy zawierających informacje o okresach 
ubezpieczenia lub zamieszkania oraz, w danym przypadku, o kwocie lub kwotach 
należnych zgodnie z ustawodawstwem jednego lub więcej zainteresowanych  Państw 
członkowskich, instytucja rozpatrująca przekazuje jeden egzemplarz tak wypełnionego 
formularza każdej z tych zainteresowanych instytucji, które podają w nim wysokość 
teoretyczną i rzeczywistą świadczeń ustaloną zgodnie z postanowieniami Artykułu 46, 
paragraf 2 Rozporządzenia, a następnie zwracają formularz instytucji rozpatrującej. 
 

4. Z chwilą, gdy instytucja rozpatrująca stwierdzi, po otrzymaniu informacji, 
o których mowa w paragrafie 2 lub 3, że należy zastosować postanowienia Artykułu 40, 
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paragraf 2 lub Artykułu 48, paragraf 2 lub 3 Rozporządzenia, powiadamia o tym inne 
zainteresowane instytucje. 

 

5. W przypadku przewidzianym w postanowieniach Artykułu 37, punkt d/ 
Rozporządzenia wykonawczego, instytucje Państw członkowskich, których 
ustawodawstwu wnioskodawca podlegał, ale prosił o odroczenie ustalenia wysokości 
świadczeń, wykazują jedynie w formularzu przewidzianym w postanowieniach Artykułu 
42, paragraf 1 Rozporządzenia wykonawczego okresy ubezpieczenia lub 
zamieszkania wypełnione przez wnioskodawcę pod działaniem stosowanego przez nie 
ustawodawstwa. 

 

Artykuł 44 

Instytucja upoważniona do wydawania decyzji dotyczącej stanu inwalidztwa 

 

1. Instytucja rozpatrująca jest jedyną instytucją upoważnioną do wydawania 

decyzji, o której mowa w postanowieniach Artykułu 40, paragraf 4 Rozporządzenia, 
w sprawie stanu inwalidztwa wnioskodawcy, z zastrzeżeniem postanowień paragrafów 
2 i 3. Instytucja podejmuje decyzję z chwilą stwierdzenia, czy są spełnione warunki 
nabycia prawa, określone przez stosowane przez nią ustawodawstwo, biorąc pod 
uwagę, w danym przypadku, postanowienia Artykułu 45 Rozporządzenia. O decyzji 
powiadamia ona niezwłocznie inne zainteresowane instytucje. 
 

2. Jeżeli warunki nabycia prawa, inne niż te, które dotyczą stanu inwalidztwa, 
określone przez ustawodawstwo stosowane przez instytucję rozpatrującą, nie są 
spełnione, biorąc pod uwagę postanowienia Artykułu 45 Rozporządzenia, instytucja ta 
powiadamia niezwłocznie instytucję właściwą w zakresie spraw inwalidztwa tego 
z pozostałych zainteresowanych Państw członkowskich, którego ustawodawstwu 
pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek podlegał ostatnio. 
Powiadomiona instytucja upoważniona jest do podjęcia decyzji dotyczącej stanu 
inwalidztwa wnioskodawcy, jeżeli warunki uzyskania prawa, określone przez 
stosowane przez nią ustawodawstwo, są spełnione; o swojej decyzji powiadamia ona 
niezwłocznie inne zainteresowane instytucje. 

 

3. W danym przypadku,  należy zwrócić się na takich samych warunkach 
do instytucji Państwa członkowskiego właściwej w zakresie inwalidztwa, 
którego ustawodawstwu pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek 
podlegał po raz pierwszy. 

 

Artykuł 45 

Wypłaty świadczeń o charakterze tymczasowym  

oraz zaliczkowe wypłaty świadczeń 

 

1. Jeżeli instytucja rozpatrująca stwierdzi, że wnioskodawca jest uprawniony do 
świadczeń z tytułu stosowanego przez nią ustawodawstwa i że nie zachodzi potrzeba 
wzięcia pod uwagę okresów ubezpieczenia lub zamieszkania, wypełnionych pod 
działaniem ustawodawstwa innych Państw członkowskich, dokonuje ona niezwłocznie 
wypłaty świadczeń o charakterze tymczasowym. 

 

2. Jeżeli wnioskodawca nie jest uprawniony do świadczeń na mocy postanowień 
paragrafu 1, ale gdy, jak wynika z informacji udzielonych instytucji rozpatrującej 
zgodnie z postanowieniami Artykułu 43, paragraf 2 lub 3 Rozporządzenia 
wykonawczego, uprawnienie do świadczeń przysługuje na mocy ustawodawstwa 
innego Państwa członkowskiego, biorąc pod uwagę jedynie okresy ubezpieczenia 
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lub zamieszkania wypełnione pod działaniem tego ustawodawstwa, instytucja 
stosująca to ustawodawstwo wypłaca świadczenia zaliczkowo, z chwilą gdy instytucja 
rozpatrująca powiadomi ją o ciążącym na niej obowiązku. 

 

 

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w paragrafie 2, prawo do świadczeń 
przysługuje pod działaniem ustawodawstw kilku Państw członkowskich, biorąc pod 
uwagę jedynie okresy ubezpieczenia lub zamieszkania wypełnione pod działaniem 
każdego z tych ustawodawstw, obowiązek zaliczkowej wypłaty świadczeń spada na 
instytucję, która pierwsza poinformowała instytucję rozpatrującą o istnieniu tego prawa; 
powiadomienie innych instytucji zainteresowanych jest powinnością instytucji 
rozpatrującej. 

 

4. Instytucja obowiązana do wypłaty świadczeń na mocy postanowień paragrafów 
1, 2 lub 3, powiadamia o tym niezwłocznie wnioskodawcę, zwracając wyraźnie uwagę 
na tymczasowy charakter tej decyzji, która nie podlega odwołaniu. 

 

5. Jeżeli wnioskodawcy nie można wypłacić zaliczkowo żadnego świadczenia 
na mocy postanowień paragrafów 1, 2 lub 3, ale gdy, jak wynika z otrzymanych 
informacji, przysługuje mu to prawo na mocy postanowień Artykułu 46, paragraf 2 
Rozporządzenia, instytucja rozpatrująca wypłaca odpowiednią zaliczkę podlegającą 
zwrotowi; jej wysokość jest możliwie najbliższa tej, która zostanie prawdopodobnie 
ustalona zgodnie z postanowieniami Artykułu 46, paragraf 2 Rozporządzenia. 

 

6. Dwa Państwa członkowskie lub właściwe władze tych Państw  członkowskich 
mogą uzgodnić między sobą inne sposoby zaliczkowego wypłacania świadczeń, 
jeżeli zainteresowane są jedynie instytucje tych Państw członkowskich. O umowach, 
które zostaną zawarte w tym przedmiocie, powiadamia się Komisję administracyjną. 

 

Artykuł 46 (11) 

Kwoty należne z tytułu wypełnienia okresów ubezpieczenia dobrowolnego  

lub fakultatywnego kontynuowanego, których nie należy brać pod uwagę  

na mocy Artykułu 15, paragraf 1, punkt b/ Rozporządzenia wykonawczego 

 
Przy ustalaniu wysokości kwoty teoretycznej oraz kwoty rzeczywistej świadczenia 
zgodnie z postanowieniami Artykułu 46, paragraf 2, punkt a/ i b/ Rozporządzenia, 
stosuje się zasady przewidziane w postanowieniach Artykułu 5, paragraf 1, punkty b/, 
c/ i d/ Rozporządzenia wykonawczego. 
Kwotę rzeczywiście należną, której wysokość ustalona została na mocy postanowień 
Artykułu 46, paragraf 2 Rozporządzenia, podwyższa się o kwotę odpowiadającą 
wypełnionym okresom ubezpieczenia dobrowolnego lub fakultatywnego 
kontynuowanego, które nie zostały zaliczone na mocy postanowień Artykułu 15, 
paragraf 1, punkt b/ Rozporządzenia wykonawczego. Kwotę tej podwyżki ustala się 
zgodnie z postanowieniami ustawodawstwa Państwa członkowskiego, pod działaniem 
którego okresy ubezpieczenia dobrowolnego lub fakultatywnego kontynuowanego 
zostały wypełnione. 
Porównanie, o którym mowa w postanowieniach Artykułu 46, paragraf 3 
Rozporządzenia, należy przeprowadzić biorąc pod uwagę wyżej wymienione podwyżki. 
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Artykuł 47 (11) 

Ustalanie wysokości kwot należnych, odpowiadających  

okresom ubezpieczenia dobrowolnego lub fakultatywnego kontynuowanego 

 
Instytucja każdego Państwa członkowskiego oblicza, zgodnie ze stosowanym przez 
nią ustawodawstwem, należną kwotę odpowiadającą wypełnionym okresom 
ubezpieczenia dobrowolnego lub fakultatywnego kontynuowanego, która zgodnie z 
postanowieniami Artykułu 46a, paragraf 3, punkt c/ Rozporządzenia nie podlega 
klauzulom zmniejszenia, zawieszenia lub zniesienia obowiązującym w innym Państwie 
członkowskim. 

 

Artykuł 48 (11) 

Powiadamianie wnioskodawcy o decyzjach instytucji 

 
1. Decyzje ostateczne podjęte przez każdą z zainteresowanych instytucji są 
przekazywane instytucji rozpatrującej. Każda z tych decyzji powinna wskazywać środki 
odwoławcze i terminy ich wnoszenia, przewidziane przez dane ustawodawstwo. 
Po otrzymaniu wszystkich  tych decyzji, instytucja rozpatrująca podaje je do 
wiadomości wnioskodawcy w jego języku, w formie zestawienia zbiorczego, do którego 
załączone są te decyzje. Bieg terminów odwołań rozpoczyna się z chwilą, 
gdy wnioskodawca otrzyma wymienione zestawienie zbiorcze. 

 

2. Wysyłając wnioskodawcy zestawienie zbiorcze wymienione w paragrafie 1, 
instytucja rozpatrująca przesyła jednocześnie jego odpisy każdej z zainteresowanych 
instytucji, załączając odpisy decyzji innych instytucji. 

 

Artykuł 49 (11) 

Ponowne ustalanie wysokości świadczeń 

 

1. Dla celów stosowania postanowień Artykułu 43, paragraf 3 i 4, Artykułu 49, 
paragraf 2 i 3 oraz postanowień Artykułu 51, paragraf 2 Rozporządzenia stosuje się, 
odpowiednio, Artykuł 45 Rozporządzenia wykonawczego. 

2. W przypadku ponownego ustalania wysokości, zniesienia  lub zawieszenia 
świadczenia, instytucja, która wydała tę decyzję, podaje ją niezwłocznie do wiadomości 
zainteresowanego oraz każdej instytucji, w której zainteresowany ma uprawnienia, 
w danym przypadku za pośrednictwem instytucji rozpatrującej. 
W decyzji należy wskazać środki odwoławcze i terminy ich wnoszenia, przewidziane 
przez dane ustawodawstwo. Bieg terminów rozpoczyna się z chwilą, 
gdy wnioskodawca otrzyma decyzję. 

 

Artykuł 50 

Środki zmierzające do przyspieszenia ustalenia wysokości świadczeń 

 

1.  a/ i/  Jeżeli pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek, 
obywatel Państwa członkowskiego, podlegał ustawodawstwu innego Państwa 
członkowskiego, instytucja właściwa w zakresie przyznawania emerytur i rent tego 
ostatniego Państwa członkowskiego przekazuje, przy użyciu wszelkich środków, jakimi 
dysponuje w chwili rejestracji zainteresowanego, organowi wskazanemu przez 
właściwą władzę tego Państwa członkowskiego, wszelkie informacje dotyczące 
tożsamości zainteresowanego oraz nazwę instytucji właściwej i nadanego przez nią 
numeru rejestracyjnego; 

ii/ Ponadto, instytucja właściwa, wymieniona w punkcie i/, podaje do wiadomości, 
w razie możliwości, organowi wskazanemu zgodnie z postanowieniami, o których 
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mowa w punkcie i/, wszystkie inne informacje mogące ułatwić i przyspieszyć dalsze 
ustalenie wysokości emerytur; 

iii/ Informacje te są przekazywane, w sposób ustalony przez Komisję administracyjną, 
organowi wskazanemu przez właściwą władzę zainteresowanego Państwa 
członkowskiego; 

iv/ Dla celów stosowania postanowień, o których mowa w punkcie i/, ii/, iii/, 
bezpaństwowców i uchodźców uważa się za obywateli Państwa członkowskiego, 
którego ustawodawstwu  podlegali w pierwszej kolejności; 

b/ Na wniosek zainteresowanego lub instytucji, w której jest w danej chwili 
ubezpieczony, zainteresowane instytucje odtwarzają przebieg jego pracy zawodowej, 
najpóźniej od daty poprzedzającej o rok datę, kiedy osiągnie wiek uprawniający do 
nabycia prawa do emerytury. 

2. Komisja administracyjna określa sposoby stosowania postanowień paragrafu 1. 
 

Kontrola administracyjna i lekarska 

 

Artykuł 51 

1. Jeżeli korzystający, zwłaszcza: 

a/ ze świadczeń na wypadek inwalidztwa, 

b/ ze świadczeń emerytalnych przyznawanych w przypadku niezdolności do pracy, 

c/ ze świadczeń emerytalnych przyznawanych bezrobotnym będącym w podeszłym 
wieku, 

d/ ze świadczeń emerytalnych przyznawanych w przypadku zaprzestania pracy 
zawodowej, 

e/ ze świadczeń dla osób pozostałych przy życiu, przyznawanych w przypadku 
inwalidztwa lub niezdolności do pracy, 

f/ ze świadczeń przyznawanych pod warunkiem, że środki uprawnionego nie 
przekraczają ustalonej wysokości, 
przebywa lub ma miejsce zamieszkania na terytorium innego Państwa członkowskiego 
niż to, w którym znajduje się instytucja zobowiązana do wypłaty świadczeń, to kontroli 
administracyjnej i lekarskiej dokonuje, na życzenie tej instytucji, instytucja miejsca 
pobytu lub zamieszkania uprawnionego, na warunkach przewidzianych przez 
ustawodawstwo stosowane przez tę ostatnią instytucję. Jednakże instytucja 
wypłacająca świadczenia zachowuje prawo zlecenia przeprowadzenia badania 
uprawnionego przez wybranego przez nią lekarza. 

 

2. W razie stwierdzenia, że uprawniony do świadczeń, o których mowa 
w paragrafie 1, wykonuje pracę najemną lub pracę na własny rachunek, lub dysponuje 
środkami przekraczającymi ustaloną wysokość, korzystając jednocześnie z tych 
świadczeń, instytucja miejsca pobytu lub zamieszkania obowiązana jest przekazać 
sprawozdanie instytucji wypłacającej świadczenia, która zażądała kontroli. 
W sprawozdaniu podaje się, w szczególności, rodzaj pracy najemnej lub pracy na 
własny rachunek wykonywanej przez zainteresowanego, wysokość zarobków lub 
środków, jakimi dysponował w ostatnim kwartale, zwykły zarobek, który w tym samym 
regionie uzyskuje pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek, 
należąca do tej samej grupy zawodowej, do której należał zainteresowany, w zawodzie 
który wykonywał zanim został inwalidą, w odnośnym okresie określonym przez 
instytucję wypłacającą świadczenia oraz, w danym przypadku, opinię biegłego lekarza  
o stanie zdrowia zainteresowanego. 

 

Artykuł 52 
 
Jeżeli, po zawieszeniu wypłacania świadczeń, z których korzystał zainteresowany, 
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odzyskuje on prawo do świadczeń, w okresie kiedy ma miejsce zamieszkania 
na terytorium innego Państwa członkowskiego niż Państwo właściwe, zainteresowane 
instytucje wymieniają między sobą informacje użyteczne dla celów wznowienia wypłaty 
wymienionych świadczeń. 
 

Wypłacanie świadczeń 

 

Artykuł 53 

Sposób wypłacania świadczeń 

 

1. Jeżeli instytucja Państwa członkowskiego, zobowiązana do wypłacania 
świadczeń, nie wypłaca ich bezpośrednio uprawnionym, którzy mają miejsce 
zamieszkania na terytorium innego Państwa członkowskiego , wypłaty dokonuje, 
na wniosek instytucji zobowiązanej, instytucja łącznikowa tego ostatniego  Państwa 
członkowskiego lub instytucja miejsca zamieszkania uprawnionych, na warunkach 
przewidzianych w Artykułach od 54 do 58 Rozporządzenia wykonawczego; 
jeżeli instytucja zobowiązana do wypłaty świadczeń wypłaca je bezpośrednio 
tym uprawnionym, powiadamia ona o tym instytucję miejsca zamieszkania. Procedura 
wypłaty stosowana przez instytucję Państw członkowskich opisana jest w Załączniku 6. 

 

2. Dwa lub więcej  Państwa członkowskie lub właściwe władze tych Państw mogą 
uzgodnić między sobą stosowanie innych procedur wypłaty świadczeń, w przypadku 
gdy jedynymi zainteresowanymi instytucjami są właściwe instytucje tych Państw. 
O umowach, które zostaną zawarte w tej dziedzinie będzie powiadomiona Komisja 
administracyjna. 

 

3. Postanowienia umów dotyczących wypłaty świadczeń, obowiązujących w dniu 
poprzedzającym wejście w życie Rozporządzenia, pozostają w mocy, jeżeli są 
wymienione w Załączniku 5. 

 

Artykuł 54 

Przekazywanie wykazu należności organowi wypłacającemu świadczenia 

 
Instytucja zobowiązana do wypłacania świadczeń przekazuje instytucji łącznikowej 
Państwa członkowskiego, na którego terytorium ma miejsce zamieszkania uprawniony, 
lub instytucji miejsca zamieszkania, zwanych „organami wypłacającymi”, 
dwa egzemplarze wykazu świadczeń, które powinny dotrzeć do tych organów 
najpóźniej na dwadzieścia dni przed terminem płatności. 

 

Artykuł 55 

Wpłata należności na rachunek instytucji wypłacającej 

 

1. Na dziesięć dni przed terminem płatności świadczeń instytucja zobowiązana 
do wypłacania świadczeń wpłaca, w walucie Państwa członkowskiego, na którego 
terytorium się znajduje, kwotę niezbędną do wypłaty należności wymienionych 
w wykazie, o którym mówi Artykuł 54 Rozporządzenia wykonawczego. Wpłaty 
dokonuje się w banku narodowym lub w innym banku Państwa członkowskiego, 
na którego terytorium znajduje się instytucja zobowiązana do wypłaty świadczeń, 
na rachunek otwarty na rzecz banku narodowego lub innego banku Państwa 
członkowskiego, na którego terytorium znajduje się organ wypłacający, do dyspozycji 
tego organu. 
Wpłata ta ma charakter uwalniający. Instytucja zobowiązana do wypłaty przekazuje 
jednocześnie instytucji wypłacającej zawiadomienie o wpłacie. 
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2. Bank, na którego konto dokonano wpłaty, uznaje organ wypłacający 
równowartością wpłaty w walucie Państwa członkowskiego, na którego terytorium 
ten organ się znajduje. 

 

3. Nazwy i siedziby banków, o których mowa w paragrafie 1, wymienione 
są w Załączniku 7. 

 

Artykuł 56 

Wypłata należności świadczeniobiorcy przez instytucję wypłacającą 

 

1. Należności wymienione w wykazie, o którym mowa w postanowieniach 
Artykułu 54 Rozporządzenia wykonawczego, wypłacane są uprawnionemu przez organ 
wypłacający, na koszt instytucji zobowiązanej do wypłaty. Wypłat dokonuje się w trybie 
przewidzianym w ustawodawstwie stosowanym przez organ wypłacający. 
 

2. Z chwilą otrzymania wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej 
zawieszenie lub zniesienie świadczeń, organ wypłacający lub inny organ przez ten 
organ wskazany, wstrzymuje wypłaty. Wstrzymanie wypłaty następuje również wtedy, 
gdy uprawniony przenosi swoje miejsce zamieszkania na terytorium innego Państwa. 

 

3. Organ wypłacający powiadamia instytucję zobowiązaną do wypłaty świadczeń 
o przyczynie nie dokonania wypłaty. W przypadku zgonu uprawnionego lub jego 
współmałżonka, lub w przypadku ponownego małżeństwa wdowy lub wdowca, 
organ wypłacający podaje datę nastąpienia tych zdarzeń wymienionej instytucji. 

 

Artykuł 57 

Zamykanie rachunków wypłat, o których mowa w postanowieniach  

Artykułu 56 Rozporządzenia wykonawczego 

 

1. W końcu każdego okresu płatniczego, rachunki wypłat, o których mowa 
w postanowieniach Artykułu 56 Rozporządzenia wykonawczego, zamykane są dla 
celów ustalenia kwot rzeczywiście wypłaconych uprawnionym lub ich przedstawicielom 
ustawowym, lub pełnomocnikom oraz dla celów ustalenia kwot nie wypłaconych. 
 

2. Zgodność kwoty łącznej, wyrażonej liczbowo i słownie w walucie Państwa 
członkowskiego, na którego terytorium znajduje się instytucja zobowiązana 
do wypłacania świadczeń, z wypłatami dokonanymi przez organ wypłacający, 
stwierdza przedstawiciel tego organu, potwierdzając to podpisem. 
 

3. Organ wypłacający poręcza prawidłowość potwierdzonych wypłat. 

 

4. Różnicę między kwotami wpłaconymi przez instytucję zobowiązaną do 
wypłacania świadczeń, wyrażonymi w walucie Państwa członkowskiego, na którego 
terytorium ta instytucja się znajduje, a wartością wypłat wyrażoną w tej samej walucie, 
potwierdzonych przez organ wypłacający, zalicza się na poczet kwot, które będą 
wypłacone później z tego samego tytułu przez instytucję zobowiązaną do wypłaty 
świadczeń. 

 

Artykuł 58 

Odzyskiwanie kosztów związanych z wypłacaniem świadczeń 

 
Organ wypłacający może odzyskiwać od uprawnionych koszty związane 
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z wypłacaniem świadczeń, w szczególności opłaty pocztowe i koszty bankowe, 
na warunkach przewidzianych przez stosowane przez ten organ ustawodawstwo. 

 

Artykuł 59 

Powiadamianie o zmianie miejsca zamieszkania uprawnionego 

 
Osoba uprawniona do świadczeń należnych na mocy ustawodawstwa jednego lub 
kilku Państw członkowskich, która przenosi swoje miejsce zamieszkania z jednego 
Państwa do drugiego Państwa, jest obowiązana powiadomić o tym instytucję lub 
instytucje zobowiązane do wypłacania tych świadczeń oraz organ wypłacający. 
 

ROZDZIAŁ 4 

WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE 

 

Stosowanie postanowień Artykułów 52 i 53 Rozporządzenia 

 

Artykuł 60 

Świadczenia rzeczowe w przypadku zamieszkania w Państwie członkowskim 

innym niż Państwo właściwe 

 

1. Dla celów korzystania ze świadczeń rzeczowych na mocy postanowień 
Artykułu 52, punkt a/ Rozporządzenia, pracownik najemny lub osoba pracująca 
na własny rachunek obowiązany jest przedłożyć instytucji miejsca zamieszkania 
zaświadczenie stwierdzające, że jest uprawniony do tych świadczeń rzeczowych. 
Zaświadczenie wydaje instytucja właściwa, po rozpatrzeniu informacji udzielonych, 
w danym przypadku, przez pracodawcę. Ponadto, jeżeli ustawodawstwo Państwa 
członkowskiego to przewiduje, pracownik najemny lub osoba pracująca na własny 
rachunek obowiązany jest przedstawić instytucji miejsca zamieszkania potwierdzenie 
odbioru przez instytucję właściwą zgłoszenia wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej. Jeżeli zainteresowany nie przedstawi tych dokumentów, instytucja miejsca 
zamieszkania zwraca się o nie do instytucji właściwej, a doraźnie przyznaje mu 
świadczenia rzeczowe z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, jeżeli spełnia 
warunki wymagane dla nabycia tego prawa. 
 

2. Zaświadczenie to zachowuje swoją ważność tak długo, jak długo instytucja 
miejsca zamieszkania nie zostanie powiadomiona o jego unieważnieniu. Jednakże  
jeżeli zaświadczenie to jest wydawane przez instytucję francuską, zachowuje ono 
ważność przez jeden rok, licząc od daty jego wydania i powinno być ono przedłużane 
co roku. 
 

3. Jeżeli chodzi o pracownika sezonowego, zaświadczenie, o którym mowa 
w paragrafie 1, zachowuje ważność przez cały okres pracy sezonowej, chyba że 
instytucja właściwa powiadomi w tym czasie instytucję miejsca zamieszkania o jego 
unieważnieniu. 
 

4. Składając wniosek o udzielenie świadczeń rzeczowych, zainteresowany 
przedstawia dokumenty dowodowe wymagane dla przyznania tych świadczeń przez 
ustawodawstwo Państwa członkowskiego, na którego terytorium ma miejsce 
zamieszkania. 
 

5. W przypadku hospitalizacji, instytucja miejsca zamieszkania podaje do 
wiadomości instytucji właściwej, w terminie trzech dni od daty uzyskania tej informacji, 
datę przyjęcia do szpitala, prawdopodobny okres hospitalizacji i datę wyjścia ze 
szpitala. 
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6. Instytucja miejsca zamieszkania wstępnie powiadamia  instytucję właściwą 
o każdej decyzji dotyczącej przyznania świadczeń rzeczowych, których  przewidywane 
lub faktyczne koszty przewyższają kwotę zryczałtowaną, ustaloną i okresowo 
aktualizowaną przez Komisję administracyjną. 
Instytucja właściwa dysponuje okresem piętnastu dni, licząc od daty wysłania 
powyższego zawiadomienia, na zgłoszenie ewentualnego, uzasadnionego sprzeciwu; 
instytucja miejsca zamieszkania udziela świadczeń rzeczowych, jeżeli nie otrzyma 
sprzeciwu przed upływem tego terminu. Jeżeli świadczenia rzeczowe należy przyznać 
w przypadku nagłym, instytucja miejsca zamieszkania powiadamia o tym niezwłocznie 
instytucję właściwą. 

 

7. Zainteresowany jest zobowiązany poinformować instytucję miejsca 
zamieszkania o wszelkich zmianach swojej sytuacji, mających wpływ na prawo do 
świadczeń rzeczowych, w szczególności o zaprzestaniu lub zmianie pracy najemnej 
lub pracy na własny rachunek, o zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu. Instytucja 
właściwa informuje również instytucję miejsca zamieszkania o ustaniu ubezpieczenia 
lub wygaśnięciu praw zainteresowanego do świadczeń rzeczowych. Instytucja miejsca 
zamieszkania może zażądać w każdej chwili od instytucji właściwej dostarczenia jej 
informacji dotyczących ubezpieczenia zainteresowanego lub jego praw do świadczeń 
rzeczowych. 

 

8. Jeżeli chodzi o pracowników przygranicznych, lekarstwa, bandaże, okulary, 
drobny sprzęt, analizy i badania laboratoryjne mogą być wydawane lub wykonywane 
tylko na terytorium Państwa członkowskiego, w którym zostały zalecone, zgodnie 
z postanowieniami ustawodawstwa tego Państwa członkowskiego. 

 

9. Dwa lub więcej Państwa członkowskie lub władze właściwe tych Państw 
członkowskich mogą uzgodnić między sobą, po uzyskaniu opinii Komisji 
administracyjnej, inne warunki  stosowania postanowień. 

 

Artykuł 61 

Świadczenia pieniężne inne niż renty, w przypadku zamieszkania  

w Państwie członkowskim innym niż Państwo właściwe 

 

1. Aby skorzystać ze świadczeń pieniężnych innych niż renty, na mocy 
postanowień Artykułu 52, punkt b/ Rozporządzenia, pracownik najemny lub osoba 
pracująca na własny rachunek obowiązany jest zwrócić się, w terminie trzech dni od 
daty zaistnienia niezdolności do pracy, do instytucji miejsca zamieszkania, 
przedstawiając zaświadczenie o przerwaniu pracy lub, jeżeli ustawodawstwo 
stosowane przez instytucję miejsca zamieszkania to przewiduje, zaświadczenie 
o niezdolności do pracy, wydane przez lekarza prowadzącego. 

 

2. Jeżeli lekarze prowadzący w kraju zamieszkania nie wydają zaświadczeń 
o niezdolności do pracy, zainteresowany zwraca się bezpośrednio do instytucji miejsca 
zamieszkania w terminie określonym przez stosowane przez nią ustawodawstwo. 
Instytucja ta poleca niezwłocznie, aby niezdolność do pracy została stwierdzona przez 
lekarza i aby wydano zaświadczenie, o którym mowa w paragrafie 1. Zaświadczenie, 
w którym należy podać prawdopodobny okres niezdolności do pracy, przekazuje się 
niezwłocznie instytucji właściwej. 

 

3. W przypadku, gdy paragraf 2 nie znajduje zastosowania, instytucja miejsca 
zamieszkania przystępuje niezwłocznie, a najdalej w terminie trzech dni od chwili, 
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gdy zainteresowany zwrócił się do niej, do przeprowadzenia badania lekarskiego 
zainteresowanego, tak jak gdyby był w niej ubezpieczony. Instytucja miejsca 
zamieszkania przekazuje instytucji właściwej, w terminie trzech dni, licząc od daty 
przeprowadzenia badania, orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza kontrolującego, 
które podaje prawdopodobny okres niezdolności do pracy. 

 

4. Instytucja miejsca zamieszkania przeprowadza następnie, w razie potrzeby 
kontrolę administracyjną lub lekarską zainteresowanego, tak jak gdyby był w niej 
ubezpieczony. Z chwilą gdy stwierdzi, że zainteresowany jest zdolny  powrócić do 
pracy, powiadamia o tym niezwłocznie zainteresowanego oraz instytucję właściwą, 
podając datę ustania niezdolności do pracy. Nie naruszając postanowień paragrafu 6 
domniemywa się, że powyższe zawiadomienie oznacza podjęcie decyzji w imieniu 
instytucji właściwej. 

 

5. Instytucja właściwa zachowuje w każdym przypadku prawo zlecenia 
kontrolnego badania zainteresowanego przez wybranego przez nią lekarza. 

 

6. Jeżeli instytucja właściwa odmawia udzielenia świadczeń pieniężnych z powodu 
niedopełnienia przez zainteresowanego formalności przewidzianych przez 
ustawodawstwo kraju zamieszkania lub jeżeli stwierdzi, że zainteresowany jest zdolny 
do powrotu do pracy, powiadamia go o swojej decyzji, przesyłając jednocześnie 
jej odpis do instytucji miejsca zamieszkania, 

 

7. O ile zainteresowany powraca do pracy, powiadamia o tym  instytucję właściwą, 
jeżeli przewiduje to stosowane przez nią ustawodawstwo. 

 

8. Instytucja właściwa wypłaca świadczenia pieniężne w określony sposób, 
zwłaszcza międzynarodowym przekazem pocztowym, i powiadamia o tym instytucję 
miejsca zamieszkania i zainteresowanego. Jeżeli świadczenia pieniężne są wypłacane 
przez instytucję miejsca zamieszkania na koszt instytucji właściwej, informuje ona 
zainteresowanego o jego prawach oraz podaje do wiadomości instytucji miejsca 
zamieszkania wysokość świadczeń pieniężnych, terminy ich wypłat oraz maksymalny 
okres, przez który są przyznawane zgodnie z ustawodawstwem Państwa właściwego. 

 

9. Dwa lub więcej Państwa członkowskie lub właściwe władze tych Państw mogą 
uzgodnić między sobą, po uzyskaniu opinii Komisji administracyjnej, inne warunki 
stosowania niniejszych postanowień. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 55 Rozporządzenia 

 

Artykuł 62 

Świadczenia rzeczowe w przypadku pobytu w Państwie członkowskim  

innym niż Państwo właściwe 

 

1. Aby skorzystać ze świadczeń rzeczowych, pracownik przewozów 
międzynarodowych, o którym mowa w postanowieniach Artykułu 14, paragraf 2, 
punkt a/ Rozporządzenia, który podczas wykonywania swojej pracy znajduje się na 
terytorium Państwa członkowskiego innego niż Państwo właściwe, obowiązany jest 
przedstawić niezwłocznie instytucji miejsca swojego pobytu specjalne zaświadczenie 
wydane przez pracodawcę lub jego pełnomocnika. Zaświadczenie zachowuje ważność 
przez dwa miesiące od daty wydania. W zaświadczeniu podaje się datę, od kiedy 
zainteresowany jest zatrudniony u tego pracodawcy oraz nazwę i siedzibę instytucji 
właściwej. Z chwilą przedstawienia tego zaświadczenia, domniemywa się, 
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że zainteresowany spełnia warunki uprawniające do uzyskania świadczeń rzeczowych. 
Jeżeli zainteresowany nie jest w stanie zwrócić się do instytucji miejsca pobytu zanim 
podda się leczeniu, jest uprawniony do korzystania z pomocy lekarskiej na mocy wyżej 
wymienionego zaświadczenia, tak jak gdyby był ubezpieczony w tej instytucji. 

 

2. Instytucja miejsca pobytu zwraca się, w terminie trzech dni, do instytucji 
właściwej o stwierdzenie, czy zainteresowany spełnia warunki uprawniające 
do świadczeń rzeczowych. Do chwili otrzymania odpowiedzi instytucji właściwej, jest 
ona obowiązana do udzielania mu tych świadczeń przez okres najwyżej trzydziestu 
dni. 

 

3. Instytucja właściwa udziela odpowiedzi instytucji miejsca pobytu w terminie 
dziesięciu dni od daty otrzymania wniosku tej instytucji. Jeżeli odpowiedź jest 
pozytywna, instytucja właściwa podaje maksymalny okres, przez który świadczenia są 
przyznawane zgodnie ze stosowanym przez nią ustawodawstwem, a instytucja miejsca 
pobytu udziela nadal wyżej wymienionych świadczeń. 

 

4. Świadczenia rzeczowe, udzielane na mocy domniemania przyjętego 
w paragrafie 1, podlegają zwrotowi zgodnie z postanowieniami Artykułu 36, paragraf 1 
Rozporządzenia. 

 

5. Zamiast zaświadczenia przewidzianego w paragrafie 1, pracownik najemny, 
o którym mowa w tym paragrafie, może przedstawić instytucji miejsca pobytu 
zaświadczenie przewidziane w paragrafie 6. 
 

6. Aby skorzystać ze świadczeń rzeczowych na mocy postanowień Artykułu 55, 
paragraf 1, punkt a/ i/ Rozporządzenia, z wyjątkiem przypadków powoływania się na 
domniemanie, o którym mowa w paragrafie 1, zainteresowany jest obowiązany 
przedstawić instytucji miejsca pobytu zaświadczenie stwierdzające jego prawo 
do świadczeń rzeczowych. Zaświadczenie, wydawane przez instytucję właściwą, 
w razie możliwości przed opuszczeniem przez zainteresowanego terytorium Państwa 
członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, podaje, w danym przypadku, 
w szczególności, maksymalny okres, przez który przyznawane są świadczenia 
rzeczowe zgodnie z ustawodawstwem Państwa właściwego. Jeżeli zainteresowany nie 
przedstawi wymienionego zaświadczenia, instytucja miejsca pobytu zwraca się o nie 
do instytucji właściwej. 

 

7. Postanowienia Artykułu 40, paragrafy 5, 6 i 9 Rozporządzenia wykonawczego 
stosuje się odpowiednio. 

 

Artykuł 63 

Świadczenia rzeczowe dla pracowników najemnych lub osób pracujących  

na własny rachunek w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub powrotu  

do kraju  zamieszkania, jak i dla pracowników najemnych lub osób pracujących 

na własny rachunek, upoważnionych do udania się do innego Państwa 

członkowskiego dla celów uzyskania tam  zabiegów leczniczych 

 

1. Aby skorzystać ze świadczeń rzeczowych na mocy postanowień Artykułu 55, 
paragraf 1, punkt b/ i/ Rozporządzenia, pracownik najemny lub osoba pracująca na 
własny rachunek obowiązany jest przedstawić instytucji miejsca zamieszkania 
zaświadczenie stwierdzające, że zachowuje prawo do tych świadczeń. Zaświadczenie, 
wydawane przez instytucję właściwą, podaje, w danym przypadku, w szczególności, 
maksymalny okres, przez który te świadczenia mogą być jeszcze udzielane zgodnie 



 45 

z postanowieniami ustawodawstwa właściwego Państwa członkowskiego. 
Zaświadczenie może zostać wydane po wyjeździe i na żądanie zainteresowanego, 
jeżeli nie mogło być wydawane wcześniej z powodu siły wyższej. 
 

2. Postanowienia Artykułu 60, paragrafy 5, 6 i 9 Rozporządzenia wykonawczego 
stosuje się odpowiednio. 
 

3. W przypadku przewidzianym w postanowieniach Artykułu 55, paragraf 1, punkt 
c/ i/ Rozporządzenia, postanowienia paragrafów 1 i 2 stosuje się, odpowiednio, 
dla celów udzielania świadczeń rzeczowych. 

 

Artykuł 64 

Świadczenia pieniężne inne niż renty,  

w przypadku pobytu w Państwie członkowskim innym niż Państwo właściwe 

 
Aby skorzystać ze świadczeń pieniężnych innych niż renty na mocy postanowień 
Artykułu 55, paragraf 1, punkt a/ ii/ Rozporządzenia, stosuje się odpowiednio 
postanowienia Artykułu 61 Rozporządzenia wykonawczego. Jednakże, bez naruszania 
obowiązku przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy, pracownik najemny 
lub osoba pracująca na własny rachunek, który przebywa na terytorium Państwa 
członkowskiego nie wykonując tam pracy zawodowej, nie jest obowiązany do 
przedstawienia świadectwa o przerwaniu pracy, przewidzianego w postanowieniach 
Artykułu 61, paragraf 1 Rozporządzenia wykonawczego. 
 

Stosowanie postanowień Artykułów od 52 do 56 Rozporządzenia 

 

Artykuł 65 

Oświadczenia, dochodzenia i wymiana informacji między instytucjami,  

dotyczące wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,  

zaistniałych w Państwie członkowskim innym niż Państwo właściwe 

 

1. Jeżeli wydarzył się wypadek przy pracy lub jeżeli lekarz stwierdził chorobę 
zawodową po raz pierwszy na terytorium Państwa członkowskiego innego niż Państwo 
właściwe, zgłoszenia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej należy dokonać 
zgodnie z postanowieniami ustawodawstwa Państwa właściwego, bez naruszania 
postanowień prawnych obowiązujących w Państwie członkowskim, na którego 
terytorium wydarzył się wypadek przy pracy lub lekarz stwierdził po raz pierwszy 
chorobę zawodową, a które znajdują zastosowanie w danym przypadku. Zgłoszenie to 
kieruje się do instytucji właściwej, a odpis przesyła do instytucji miejsca zamieszkania 
lub pobytu. 

 

2. Instytucja Państwa członkowskiego, na którego terytorium wydarzył się 
wypadek przy pracy lub lekarz stwierdził po raz pierwszy chorobę zawodową, 
przekazuje instytucji właściwej dwa egzemplarze zaświadczeń lekarskich 
sporządzonych na tym terytorium oraz, na żądanie tej ostatniej instytucji, wszelkie 
odpowiednie informacje. 

 

3. Jeżeli w razie wypadku, który wydarzył się w drodze do pracy lub z pracy na 
terytorium Państwa członkowskiego innego niż Państwo właściwe, należy 
przeprowadzić dochodzenie na terytorium pierwszego Państwa członkowskiego, 
instytucja właściwa może wyznaczyć w tym celu prowadzącego dochodzenie, 
powiadamiając o tym władze tego Państwa członkowskiego. Władze te współdziałają 
z prowadzącym dochodzenie, wyznaczając osobę powołaną do udzielania mu pomocy 
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przy zapoznawaniu się z protokołami i innymi dokumentami dotyczącymi wypadku. 

 

4. Po zakończeniu leczenia, szczegółowe orzeczenie, wraz ze świadectwami 
lekarskimi dotyczącymi stałych skutków wypadku lub choroby, a w szczególności 
obecnego stanu ofiary oraz wyleczenia lub utrwalenia zmian, przekazuje się instytucji 
właściwej. Związane z tym honoraria wypłacane są przez instytucję miejsca 
zamieszkania lub miejsca pobytu, zależnie od przypadku, zgodnie ze stawkami 
stosowanymi przez tę instytucję, na koszt instytucji właściwej. 

 

5. Instytucja właściwa przekazuje na żądanie, do wiadomości instytucji miejsca 
zamieszkania lub pobytu, zależnie od przypadku, orzeczenie określające datę 
wyleczenia lub utrwalenia zmian oraz, w danym przypadku, decyzję o przyznaniu renty. 

 

Artykuł 66 

Podważanie zawodowego charakteru wypadku lub choroby 

 

1. O ile instytucja właściwa podważa zastosowanie ustawodawstwa dotyczącego 
wypadków przy pracy lub chorób zawodowych w przypadku, o którym mowa 
w postanowieniach Artykułu 52 lub w postanowieniach Artykułu 55, paragraf 1 
Rozporządzenia, powiadamia o tym niezwłocznie instytucję miejsca zamieszkania 
lub miejsca pobytu, która udzielała świadczeń rzeczowych, świadczenia te, uznane za 
świadczenia należne z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, są nadal udzielane 
z tego tytułu, na podstawie zaświadczeń lub świadectw, o których mowa 
w postanowieniach Artykułu 20 i 21 Rozporządzenia wykonawczego. 

 

2. Jeżeli w takiej sprawie zapadnie decyzja ostateczna, instytucja właściwa 
powiadamia o niej niezwłocznie instytucję miejsca zamieszkania lub pobytu, która 
udzielała świadczeń rzeczowych. Wymieniona instytucja udziela nadal tych świadczeń 
rzeczowych z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, jeżeli pracownik najemny lub 
osoba pracująca na własny rachunek ma do tego prawo, w przypadku gdy nie chodzi 
o wypadek przy pracy lub chorobę zawodową. W przeciwnym razie świadczenia 
rzeczowe, z których zainteresowany korzystał z tytułu ubezpieczenia na wypadek 
choroby, uznaje się za świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby 
zawodowej. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 57 Rozporządzenia 

 

Artykuł 67 (7) 

Tryb postępowania w przypadku narażenia na chorobę zawodową  

w więcej Państwach członkowskich 

 

1. W przypadku, o którym mowa w postanowieniach Artykułu 57, paragraf 1 
Rozporządzenia, zgłoszenie choroby zawodowej przekazywane jest bądź instytucji 
właściwej w zakresie chorób zawodowych w Państwie członkowskim, pod działaniem 
ustawodawstwa którego ofiara ostatnio wykonywała  pracę mogącą spowodować daną 
chorobę, bądź instytucji miejsca zamieszkania, która z kolei przekazuje zgłoszenie 
instytucji właściwej. 

 

2. Jeśli instytucja właściwa, o której mowa w paragrafie 1, stwierdzi, że praca 
mogąca spowodować daną chorobę zawodową była wykonywana ostatnio pod 
działaniem ustawodawstwa innego Państwa członkowskiego, przekazuje zgłoszenie 
i załączone dokumenty odpowiedniej instytucji tego Państwa członkowskiego. 
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3. Jeżeli instytucja Państwa członkowskiego stwierdzi, że ofiara, która 
wykonywała ostatnio, pod działaniem jego ustawodawstwa, pracę mogącą 
spowodować daną chorobę zawodową, lub osoby pozostałe  przy życiu nie spełniają 
warunków wymaganych przez to ustawodawstwo, biorąc pod uwagę postanowienia 
Artykułu 57, paragrafy 2, 3 i 4 Rozporządzenia, wymieniona instytucja : 

a/ przekazuje niezwłocznie instytucji Państwa członkowskiego, którego 
ustawodawstwu podlegała ofiara wykonująca poprzednio pracę mogącą wywołać daną 
chorobą zawodową, zgłoszenie wraz z wszelkimi dołączonymi dokumentami, w tym 
wyniki i orzeczenia lekarskie , jakich dokonała pierwsza instytucja oraz odpis decyzji, o 
której mowa w punkcie b/; 

b/ zawiadamia jednocześnie zainteresowanego o swojej decyzji, podając zwłaszcza 
powody uzasadniające odmowę udzielenia świadczeń, środki i terminy odwołania  oraz 
datę przekazania akt instytucji , o której mowa w punkcie a/. 

 

4. W danym przypadku należy, stosując ten sam tryb postępowania, zwrócić się 
do odpowiedniej instytucji Państwa członkowskiego, którego ustawodawstwu podlegała 
ofiara wykonując po raz pierwszy pracę mogącą spowodować daną chorobę 
zawodową. 

 

Artykuł 68 (7) 

Wymiana informacji między instytucjami w przypadku  

odwołania od decyzji odmownej - Wypłata zaliczek w razie złożenia odwołania  

 

1. W razie wniesienia odwołania od decyzji odmownej, wydanej przez instytucję 
jednego z Państw członkowskich, którego ustawodawstwu ofiara podlegała wykonując 
pracę mogącą spowodować daną chorobę zawodową, instytucja ta obowiązana jest 
poinformować o tym instytucję, której zgłoszenie zostało przekazane, zgodnie z trybem 
postępowania przewidzianym w postanowieniach Artykułu 67, paragraf 3 
Rozporządzenia wykonawczego, oraz powiadomić ją następnie o powziętej decyzji 
ostatecznej. 

 

2. Jeżeli prawo do świadczeń można uzyskać na mocy ustawodawstwa 
stosowanego przez tę ostatnią instytucję, biorąc pod uwagę postanowienia Artykułu 
57, paragrafy 2, 3 i 4 Rozporządzenia, wymieniona instytucja wypłaca zaliczki, których 
wysokość jest określana w danym przypadku po konsultacji z instytucją, której decyzja 
jest przedmiotem odwołania. Ta ostatnia instytucja zwraca wypłacone zaliczki, jeżeli 
w wyniku odwołania zobowiązana zostaje do udzielania świadczeń. Powyższą kwotę 
potrąca się ze świadczeń należnych zainteresowanemu. 

 

Artykuł 69 (7) 

Rozłożenie ciężaru świadczeń pieniężnych w przypadku sklerogennej pylicy płuc 

 
Dla celów stosowania postanowień Artykułu 57,  paragraf 5 Rozporządzenia 
obowiązują następujące zasady: 

a/ instytucja właściwa Państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo stanowi 
podstawę przyznawania świadczeń pieniężnych na mocy postanowień Artykułu 57, 
paragraf 1 Rozporządzenia, określona jako „instytucja zobowiązana do wypłaty 
świadczeń pieniężnych”, używa formularza zawierającego wyciąg i zestawienie 
zbiorcze okresów ubezpieczenia (ubezpieczenie emerytalne) lub zamieszkania, 
wypełnionych przez poszkodowanego pod działaniem ustawodawstwa każdego 
z zainteresowanych Państw członkowskich; 

b/ instytucja zobowiązana do wypłaty świadczeń pieniężnych przekazuje wymieniony 
formularz wszystkim instytucjom ubezpieczeń emerytalnych Państw członkowskich, 
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w których poszkodowany był ubezpieczony; każda z tych instytucji wpisuje do 
formularza okresy ubezpieczenia (ubezpieczenie emerytalne) lub zamieszkania, 
wypełnione pod działaniem stosowanego przez nią ustawodawstwa i zwraca formularz 
instytucji zobowiązanej do wypłaty świadczeń pieniężnych; 

c/ instytucja zobowiązana do wypłaty świadczeń pieniężnych dokonuje rozłożenia 
ciężaru obsługi świadczeń między sobą i innymi zainteresowanymi instytucjami 
właściwymi; podział ten, wraz z uzasadnieniem, dotyczącym szczególnie wysokości 
przyznawanych świadczeń pieniężnych oraz procentowego rozłożenia ciężaru 
udzielania świadczeń, podaje do wiadomości tych instytucji, w celu uzyskania 
ich zgody; 

d/ na koniec każdego roku kalendarzowego, instytucja zobowiązana do wypłaty 
świadczeń pieniężnych przekazuje innym zainteresowanym instytucjom właściwym 
wykaz świadczeń wypłaconych w danym okresie, podając kwotę należną od każdej 
z nich, zgodnie z rozłożeniem ciężaru świadczeń przewidzianym w punkcie c/; każda 
z tych instytucji zwraca kwotę należną instytucji zobowiązanej do wypłaty świadczeń 
pieniężnych, najszybciej jak to możliwe, a najpóźniej w terminie trzech miesięcy. 
 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 58, paragraf 3 Rozporządzenia 

 

Artykuł 70 

Zaświadczenie dotyczące członków rodziny, których należy uwzględnić  

przy ustalaniu wysokości świadczeń pieniężnych, w tym rent 

 

1. Aby skorzystać z postanowień Artykułu 58, paragraf 3 Rozporządzenia, 
wnioskodawca obowiązany jest przedstawić zaświadczenie dotyczące członków 
rodziny mających miejsce zamieszkania na terytorium innego Państwa członkowskiego 
niż to, w którym znajduje się instytucja zobowiązana do ustalenia wysokości świadczeń 
pieniężnych. 
Zaświadczenie to wydaje instytucja ubezpieczeń na wypadek choroby w miejscu 
zamieszkania członków rodziny lub inna instytucja wskazana przez właściwą władzę 
Państwa członkowskiego, na którego terytorium mają miejsce zamieszkania. 
Postanowienia Artykułu 25, paragraf 2, ustępy drugi i trzeci Rozporządzenia 
wykonawczego stosuje się odpowiednio. 
Zamiast zaświadczenia przewidzianego w ustępie pierwszym, instytucja zobowiązana 
do wypłaty świadczeń pieniężnych może zażądać od wnioskodawcy aktualnych 
dokumentów stanu cywilnego, dotyczących członków rodziny mających miejsce 
zamieszkania na terytorium  Państwa członkowskiego innego niż to, w którym znajduje 
się wyżej wymieniona instytucja. 
 

2. W przypadku, o którym mowa w paragrafie 1, jeżeli ustawodawstwo stosowane 
przez zainteresowaną instytucję wymaga zamieszkiwania członków rodziny we 
wspólnocie domowej z wnioskodawcą, fakt, że nie spełniający tego warunku 
członkowie rodziny znajdują się głównie na utrzymaniu wnioskodawcy, musi być 
stwierdzony na podstawie dokumentów wykazujących regularne przekazywanie części 
zarobków. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 60 Rozporządzenia 

 

Artykuł 71 

Pogłębienie się choroby zawodowej 

 

1. W przypadkach, o których mowa w postanowieniach Artykułu 60, paragraf 1 
Rozporządzenia, wnioskodawca jest obowiązany dostarczyć instytucji Państwa 
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członkowskiego, w której ubiega się o przyznanie prawa do świadczeń, wszelkich 
informacji dotyczących świadczeń przyznanych uprzednio z tytułu danej choroby 
zawodowej. Instytucja ta może zwrócić się o uznane za niezbędne informacje 
do każdej innej instytucji poprzednio właściwej. 

 

2. W przypadku, o którym mowa w postanowieniach Artykułu 60, paragraf 1, 
punkt c/ Rozporządzenia, instytucja właściwa, zobowiązana do wypłaty świadczeń 
pieniężnych, zawiadamia inną zainteresowaną instytucję, w celu otrzymania jej zgody, 
o ciążącej na niej kwocie świadczeń z tytułu pogłębienia się choroby, załączając 
odpowiednie dowody. Na koniec każdego roku kalendarzowego pierwsza instytucja 
przesyła drugiej instytucji wykaz świadczeń pieniężnych wypłaconych w danym okresie  
podając kwotę należną od tej instytucji, która zwraca ją najszybciej jak to możliwe, 
a najpóźniej w terminie trzech miesięcy. 
 

3. W przypadku, o którym mowa w postanowieniach Artykułu 60, paragraf 2, 
punkt b/, zdanie pierwsze Rozporządzenia, instytucja zobowiązana do wypłaty 
świadczeń pieniężnych podaje do wiadomości zainteresowanych instytucji właściwych, 
w celu otrzymania ich zgody, zmiany wniesione do uprzedniego rozłożenia ciężaru 
obsługi tych świadczeń, załączając dokumenty uzasadniające te zmiany. 

4. W przypadku, o którym mowa w postanowieniach Artykułu 60, paragraf 2, 
punkt b/, zdanie drugie Rozporządzenia, postanowienia paragrafu 2 stosuje się 
odpowiednio. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 61, paragrafy 5 i 6 Rozporządzenia 

 

Artykuł 72 

Ocena stopnia niezdolności w razie wypadku przy pracy lub choroby 

zawodowej, które zaistniały w okresie poprzedzającym lub następującym 

 

1. Dla celów oceny stopnia niezdolności, uzyskania prawa do świadczeń oraz 
ustalenia ich wysokości w przypadkach, o których mowa w postanowieniach Artykułu 
61, paragrafy 5 i 6 Rozporządzenia, wnioskodawca jest obowiązany dostarczyć 
instytucji właściwej Państwa członkowskiego, którego ustawodawstwu podlegał w 
chwili zaistnienia wypadku przy pracy lub w chwili pierwszego stwierdzenia przez 
lekarza choroby zawodowej, wszelkich informacji dotyczących wypadków przy pracy 
lub chorób zawodowych, którym uległ wcześniej lub później, gdy podlegał 
ustawodawstwu każdego innego Państwa członkowskiego, niezależnie od stopnia 
niezdolności  spowodowanego tymi wcześniejszymi lub późniejszymi zdarzeniami. 

 

2. Instytucja właściwa, zgodnie z postanowieniami stosowanego przez nią 
ustawodawstwa, dotyczącego powstawania prawa do świadczeń i ustalania ich 
wysokości, bierze pod uwagę stopień niezdolności spowodowanej przez wcześniejsze 
lub późniejsze zdarzenia. 
 

3. Instytucja właściwa może zwrócić się do każdej instytucji uprzednio lub później 
właściwej, w celu uzyskania informacji uważanych przez nią za niezbędne. 
Jeżeli wcześniejsza lub późniejsza niezdolność do pracy została spowodowana przez 
wypadek zaistniały w czasie, gdy zainteresowany podlegał ustawodawstwu Państwa 
członkowskiego, które nie różnicuje według przyczyn niezdolności do pracy, instytucja 
właściwa dla wcześniejszej lub późniejszej niezdolności do pracy lub wskazana przez 
nią właściwa władza zainteresowanego Państwa członkowskiego, jest obowiązana, 
na żądanie instytucji właściwej innego Państwa członkowskiego, dostarczyć informacji 
o stopniu wcześniejszej lub późniejszej niezdolności do pracy oraz, w razie możliwości, 
informacji pozwalających na stwierdzenie, czy niezdolność zaistniała na skutek 
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wypadku przy pracy w rozumieniu ustawodawstwa stosowanego przez drugie Państwo 
członkowskie. W takim przypadku postanowienia paragrafu 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Stosowanie postanowień Artykułu 62, paragraf 1 Rozporządzenia 

 

Artykuł 73 

Instytucje, do których mogą zwracać się pracownicy kopalni  

i zakładów z nimi zrównanych, w przypadku pobytu lub zamieszkania 

w Państwie członkowskim innym niż Państwo właściwe 

 

1. W przypadkach, o których mowa w postanowieniach Artykułu 62, paragraf 1 
Rozporządzenia, i jeżeli w kraju miejsca pobytu lub zamieszkania świadczenia 
przewidziane przez system ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, któremu podlegają pracownicy fizyczni przemysłu stalowego, są takie 
same jak świadczenia przewidziane przez system specjalny dla pracowników kopalń 
i zakładów z nimi zrównanych, pracownicy tej grupy mogą zwracać się do najbliższej 
instytucji na terytorium Państwa członkowskiego, na którym przebywają lub mają 
miejsce zamieszkania, wskazanej w Załączniku 3 do Rozporządzenia wykonawczego, 
nawet jeżeli jest to instytucja systemu dla pracowników fizycznych przemysłu 
stalowego, i która jest wówczas obowiązana do udzielania tych świadczeń. 

2. O ile świadczenia przewidziane przez system specjalny dla pracowników kopalń 
i zakładów z nimi zrównanych są korzystniejsze, pracownicy ci mogą zwrócić się bądź 
do instytucji zobowiązanej do stosowania tego systemu, bądź do najbliższej instytucji 
na terytorium Państwa członkowskiego, na którym przebywają lub mają miejsce 
zamieszkania, stosującego system dla pracowników fizycznych przemysłu stalowego. 
W tym ostatnim przypadku instytucja, o której mowa, zobowiązana jest poinformować 
zainteresowanego, że zwracając się do instytucji obowiązanej do stosowania 
wymienionego systemu specjalnego, uzyska korzystniejsze świadczenia; poza tym, 
musi podać mu nazwę i adres tej instytucji. 

 

Stosowanie postanowień Artykułu 62, paragraf 2 Rozporządzenia 

 

Artykuł 74 

Uwzględnianie okresu, przez który świadczenia  

były już udzielane przez instytucję innego Państwa członkowskiego  

 
Dla celów stosowania postanowień Artykułu 62, paragraf 2 Rozporządzenia, instytucja 
Państwa członkowskiego, powołana do udzielania świadczeń, może zażądać 
od instytucji innego Państwa członkowskiego przekazania informacji dotyczących 
okresu, przez który ta ostatnia instytucja udzielała już świadczeń z tytułu tego samego 
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. 
 

Wnoszenie i rozpatrywanie wniosków rentowych,  

z wyjątkiem rent z tytułu chorób zawodowych,  

o których mowa w postanowieniach Artykułu 57 Rozporządzenia 

 

Artykuł 75 

 

1. Aby skorzystać z renty lub z dodatkowego zasiłku na mocy ustawodawstwa 
Państwa członkowskiego, pracownik najemny lub osoba pracująca na własny 
rachunek lub osoby pozostałe przy życiu, mające miejsce zamieszkania na terytorium 
innego Państwa członkowskiego, obowiązane są wnieść wniosek bądź do instytucji 
właściwej, bądź do instytucji miejsca zamieszkania, która przekazuje wniosek instytucji 
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właściwej. Przy składaniu wniosku obowiązują następujące zasady: 

a/ do wniosku, sporządzonego na formularzu przewidzianym przez ustawodawstwo 
stosowane przez instytucję właściwą, należy załączyć wymagane dokumenty  
dowodowe; 

b/ zgodność informacji podanych przez wnioskodawcę powinna zostać stwierdzona 
na podstawie dokumentów urzędowych załączonych do formularza wniosku 
lub potwierdzona przez właściwe organy Państwa członkowskiego, na którego 
terytorium ma miejsce zamieszkania wnioskodawca. 

 

2. Instytucja właściwa powiadamia wnioskodawcę o swojej decyzji bezpośrednio 
lub za pośrednictwem instytucji łącznikowej Państwa właściwego; odpis decyzji 
przesyła instytucji łącznikowej Państwa członkowskiego, na którego terytorium 
ma miejsce zamieszkania wnioskodawca. 
 

Kontrola administracyjna i  lekarska 

 

Artykuł 76 

 
1. Kontrola administracyjna i  lekarska  oraz badania lekarskie przewidziane 
w przypadku rewizji renty przeprowadzane są, na wniosek instytucji właściwej, 
przez instytucję Państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się 
świadczeniobiorca, na warunkach przewidzianych przez ustawodawstwo stosowane 
przez tę ostatnią instytucję. Jednakże instytucja właściwa zachowuje prawo zlecenia 
zbadania świadczeniobiorcy  przez wybranego przez nią lekarza. 

 

2. Każda osoba otrzymująca rentę, dla siebie lub dla sieroty, obowiązana jest 
powiadomić instytucję zobowiązaną do wypłaty świadczeń o każdej zmianie swojej lub 
sieroty sytuacji, która może wpłynąć na prawo do renty. 
 

Wypłacanie rent 

 

Artykuł 77 
Wypłata rent należnych od instytucji Państwa członkowskiego uprawnionym, mającym 
miejsce zamieszkania na terytorium innego Państwa członkowskiego, następuje 
zgodnie z postanowieniami Artykułów od 53 do 58 Rozporządzenia wykonawczego. 
 

ROZDZIAŁ 5 

ZASIŁKI POGRZEBOWE 

 

Stosowanie postanowień Artykułów 64, 65 i 66 Rozporządzenia 

 

Artykuł 78 

Składanie wniosku 

 
Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy na mocy ustawodawstwa Państwa członkowskiego 
innego niż to, w którym ma miejsce zamieszkania, wnioskodawca obowiązany jest 
wnieść wniosek bądź do instytucji właściwej, bądź do instytucji miejsca zamieszkania. 
Do wniosku należy załączyć dokumenty dowodowe wymagane przez ustawodawstwo 
stosowane przez instytucję właściwą. 
Zgodność informacji udzielonych przez wnioskodawcę powinna być stwierdzona 
dokumentami urzędowymi, załączonymi do wniosku, lub potwierdzona przez właściwe 
organy Państwa członkowskiego, na którego terytorium ma miejsce zamieszkania 
wnioskodawca. 
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Artykuł 79 

Poświadczenie okresów  

 

1. Aby korzystać z postanowień Artykułu 64 Rozporządzenia, wnioskodawca 
obowiązany jest przedstawić instytucji właściwej zaświadczenie wymieniające okresy 
ubezpieczenia lub zamieszkania, wypełnione przez pracownika najemnego lub osobę 
pracującą na własny rachunek pod działaniem ustawodawstwa, któremu ostatnio 
podlegał. 
 

2. Powyższe zaświadczenie wydaje, na wniosek wnioskodawcy, instytucja 
ubezpieczeń na wypadek choroby lub instytucja ubezpieczenia emerytalnego, zależnie 
od przypadku, w której pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek 
był ostatnio ubezpieczony. Jeżeli wnioskodawca nie przedstawi takiego zaświadczenia, 
instytucja właściwa zwraca się o nie do jednej z instytucji wymienionych wcześniej. 

 

3. Postanowienia paragrafów 1 i 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli zachodzi 
konieczność uwzględnienia okresów ubezpieczenia lub zamieszkania, wypełnionych 
uprzednio pod działaniem ustawodawstwa każdego innego Państwa członkowskiego, 
dla celów spełnienia warunków wymaganych przez ustawodawstwo Państwa 
właściwego. 

ROZDZIAŁ 6 

ŚWIADCZENIA DLA BEZROBOTNYCH 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 67 Rozporządzenia 

 

Artykuł 80 

Poświadczenie okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia 

 

1. Aby korzystać z postanowień Artykułu 67, paragraf 1, 2 lub 4 Rozporządzenia, 
zainteresowany obowiązany jest przedstawić instytucji właściwej zaświadczenie 
wymieniające okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia, wypełnione w charakterze 
pracownika najemnego pod działaniem ustawodawstwa, któremu uprzednio ostatnio 
podlegał oraz wszelkie informacje uzupełniające, wymagane przez ustawodawstwo 
stosowane przez tę instytucję. 

 

2. Powyższe zaświadczenie wydaje, na wniosek zainteresowanego, bądź 
instytucja właściwa w zakresie bezrobocia w Państwie członkowskim, którego 
ustawodawstwu zainteresowany uprzednio ostatnio podlegał, bądź inna instytucja 
wskazana przez właściwą władzę tego Państwa członkowskiego. Jeżeli 
zainteresowany nie przedstawi takiego zaświadczenia, instytucja właściwa zwraca się 
o nie do jednej z wymienionych instytucji. 

 

3. Postanowienia paragrafów 1 i 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli zachodzi 
konieczność uwzględnienia okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia poprzednio 
wypełnionych przez zainteresowanego w charakterze pracownika najemnego, pod 
działaniem ustawodawstwa każdego innego Państwa członkowskiego, aby spełnić 
warunki wymagane przez ustawodawstwo Państwa właściwego. 
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Stosowanie postanowień Artykułu 68 Rozporządzenia 

 

Artykuł 81 

Zaświadczenie wymagane do ustalenia wysokości świadczeń 

 
Dla celów dokonania ustalenia wysokości świadczeń ciążących na instytucji 
wymienionej w postanowieniach Artykułu 68, paragraf 1 Rozporządzenia, 
jeśli zainteresowany nie wykonywał swojego ostatniego zatrudnienia przez co najmniej 
cztery tygodnie na terytorium Państwa członkowskiego, w którym znajduje się 
wymieniona instytucja, obowiązany on jest przedstawić jej zaświadczenie podające 
rodzaj ostatniego zatrudnienia wykonywanego na terytorium innego Państwa 
członkowskiego przez okres co najmniej czterech tygodni oraz gałąź gospodarki, 
w której wykonywał to zatrudnienie. Jeżeli zainteresowany nie przedstawi takiego 
zaświadczenia, wymieniona instytucja zwraca się o nie bądź do instytucji właściwej 
w zakresie  bezrobocia tego ostatniego Państwa członkowskiego, w której był ostatnio 
ubezpieczony, bądź do innej instytucji wyznaczonej przez właściwą władzę tego 
Państwa członkowskiego. 

 

Artykuł 82 

Zaświadczenie dotyczące członków rodziny,  

których należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu wysokości świadczeń 

 

1. Aby skorzystać z postanowień Artykułu 68, paragraf 2 Rozporządzenia, 
zainteresowany obowiązany jest przedstawić instytucji właściwej zaświadczenie 
dotyczące członków jego rodziny mających miejsce zamieszkania na terytorium innego 
Państwa członkowskiego niż to, w którym znajduje się wymieniona instytucja. 

 

2. Zaświadczenie to jest wydawane przez instytucję wyznaczoną przez właściwą 
władzę Państwa członkowskiego, na którego terytorium mają miejsce zamieszkania 
członkowie rodziny. Zaświadczenie powinno stwierdzać, że członkowie rodziny nie są 
brani pod uwagę przy ustalaniu wysokości świadczeń w razie bezrobocia, należnych 
innej osobie na mocy ustawodawstwa tego Państwa członkowskiego. 
Zaświadczenie zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy, od chwili jego 
wydania. Zaświadczenie może być przedłużone, w tym przypadku okres jego ważności 
biegnie od daty przedłużenia. Zainteresowany ma obowiązek powiadomić niezwłocznie 
instytucję właściwą o każdym zdarzeniu, które pociąga za sobą konieczność zmiany 
tego zaświadczenia. Zmiana ta ma ważność od dnia, w którym fakt ten miał miejsce. 

 

3. Jeżeli instytucja, która wydaje zaświadczenie, o którym mowa w paragrafie 1, 
nie jest w stanie potwierdzić, że członkowie rodziny nie są brani pod uwagę przy 
ustalaniu wysokości świadczeń w razie bezrobocia należnych innej osobie z tytułu 
ustawodawstwa Państwa członkowskiego, na terytorium którego mają miejsce 
zamieszkania, zainteresowany uzupełnia to zaświadczenie stosownym oświadczeniem 
w chwili przedstawiania zaświadczenia instytucji właściwej. Do oświadczenia stosuje 
się, odpowiednio, postanowienia paragrafu 2, ustęp 2. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 69 Rozporządzenia 

 

Artykuł 83 

Warunki i granice zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnego,  

który udaje się do innego Państwa członkowskiego 

 

1. Aby zachować prawo do świadczeń, bezrobotny, o którym mowa 
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w postanowieniach Artykułu 69, paragraf 1 Rozporządzenia, obowiązany jest 
przedstawić instytucji miejsca, do którego się udał, zaświadczenie, w którym instytucja 
właściwa zaświadcza, że zachowuje on prawo do świadczeń na warunkach 
określonych w  paragrafie 1, punkt b/ tego Artykułu. 
W zaświadczeniu instytucja właściwa podaje, w szczególności, następujące dane: 

a/ kwotę świadczenia, którą należy wypłacić bezrobotnemu zgodnie 
z ustawodawstwem Państwa właściwego; 

b/ datę, od której bezrobotny przestał być w dyspozycji urzędów zatrudnienia Państwa 
właściwego; 

c/ termin przyznany, zgodnie z postanowieniami Artykułu 69, paragraf 1, punkt b/ 
Rozporządzenia, na zarejestrowanie się jako poszukujący pracy w Państwie 
członkowskim, do którego bezrobotny się udał; 

d/ maksymalny okres, przez który prawo do świadczeń może być zachowane zgodnie 
z postanowieniami Artykułu 69, paragraf 1, punkt c/ Rozporządzenia; 

e/ zdarzenia, które mogą wpłynąć na zmianę prawa do świadczeń. 

 

2. Bezrobotny, który ma zamiar udać się do innego Państwa członkowskiego 
w celu poszukiwania pracy, obowiązany jest starać się o otrzymanie zaświadczenia, 
o którym mowa w paragrafie 1, przed swoim wyjazdem. Jeżeli bezrobotny nie 
przedstawi takiego zaświadczenia, instytucja miejsca, do którego się udał, zwraca się 
o nie do instytucji właściwej. Urzędy zatrudnienia Państwa członkowskiego powinny 
upewnić się, że bezrobotny został poinformowany o obowiązkach, które na nim ciążą 
zgodnie z postanowieniami Artykułu 69 Rozporządzenia i niniejszego Artykułu. 

 

3. Instytucja miejsca, do którego udał się bezrobotny, powiadamia instytucję 
właściwą o dacie rejestracji bezrobotnego oraz o dacie rozpoczęcia wypłaty świadczeń, 
oraz wypłaca świadczenia należne od Państwa właściwego w trybie przewidzianym 
przez ustawodawstwo tego Państwa członkowskiego, do którego udał się bezrobotny. 
Instytucja miejsca, do którego udał się bezrobotny, dokonuje lub poleca dokonać 
kontroli, tak jak gdyby chodziło o bezrobotnego pobierającego świadczenia na mocy 
stosowanego przez nią ustawodawstwa. Z chwilą, gdy poweźmie wiadomość 
o zdarzeniu, o którym mowa w paragrafie 1, punkt e/, wymieniona instytucja 
powiadamia o nim instytucję właściwą oraz, w przypadku, gdy  świadczenie powinno 
być zawieszone lub zniesione, przerywa niezwłocznie jego wypłatę. Instytucja właściwa 
informuje również niezwłocznie wymienioną instytucję, w jakim stopniu i od jakiej daty 
prawa bezrobotnego ulegają zmianie na skutek zdarzenia. Wypłaty mogą być 
wznowione jedynie po otrzymaniu tych informacji. W przypadku, gdy świadczenie musi 
ulec zmniejszeniu, instytucja miejsca, od którego udał się bezrobotny, wypłaca mu 
nadal zmniejszoną część świadczenia, z zastrzeżeniem wyrównania po otrzymaniu 
odpowiedzi  od instytucji właściwej. 

 

4. Dwa lub więcej Państwa członkowskie lub właściwe władze tych Państw mogą 
uzgodnić między sobą, po uzyskaniu opinii Komisji administracyjnej, inne warunki  
stosowania tego Artykułu. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 71 Rozporządzenia 

 

Artykuł 84 

Pracownicy najemni bezrobotni, którzy w okresie ostatniego zatrudnienia mieli 

miejsce zamieszkania w Państwie członkowskim innym niż Państwo właściwe 

 

1. W przypadkach, o których mowa w postanowieniach Artykułu 71, paragraf 1, 
punkt a/ ii/ oraz punkt b/ ii/, zdanie pierwsze Rozporządzenia, instytucję miejsca 
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zamieszkania uważa się za instytucję właściwą dla celów stosowania postanowień 
Artykułu 80 Rozporządzenia wykonawczego. 

 

2. Aby skorzystać z postanowień Artykułu 71, paragraf 1, punkt b/ ii/ 
Rozporządzenia, pracownik najemny bezrobotny obowiązany jest przedstawić instytucji 
miejsca zamieszkania, poza zaświadczeniem, o którym mowa w postanowieniach 
Artykułu 80 Rozporządzenia wykonawczego, zaświadczenie wydane przez instytucję 
Państwa członkowskiego, którego ustawodawstwu ostatnio podlegał, stwierdzające 
że nie jest on uprawniony do świadczeń zgodnie z postanowieniami Artykułu 69 
Rozporządzenia. 

 

3. Dla celów stosowania postanowień Artykułu 71, paragraf 2 Rozporządzenia, 
instytucja miejsca zamieszkania zwraca się do instytucji właściwej o wszelkie 
informacje dotyczące praw pracowników najemnych bezrobotnych w stosunku do tej 
ostatniej instytucji. 
 

ROZDZIAŁ 7 (8) 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 

Stosowanie postanowień Artykułu 72 Rozporządzenia 

 

Artykuł 85 (A) 

Poświadczanie okresów zatrudnienia lub pracy na własny rachunek 

 

1. Aby skorzystać z postanowień Artykułu 72 Rozporządzenia, zainteresowany 
obowiązany jest przedstawić instytucji właściwej zaświadczenie wykazujące okresy 
ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, wypełnione pod działaniem 
ustawodawstwa, któremu uprzednio ostatnio podlegał. 

 

2. Zaświadczenie to wydaje, na życzenie zainteresowanego, bądź instytucja 
Państwa członkowskiego, właściwa w zakresie świadczeń rodzinnych, w której był 
ostatnio ubezpieczony, bądź inna instytucja wyznaczona przez właściwą władzę tego 
Państwa członkowskiego Jeżeli zainteresowany nie przedstawi wymienionego 
zaświadczenia, instytucja właściwa zwraca się o nie do jednej z wymienionych 
instytucji, chyba że instytucja ubezpieczeń na wypadek choroby może jej przekazać 
odpis zaświadczenia przewidzianego w postanowieniach Artykułu 16, paragraf 1 
Rozporządzenia wykonawczego. 

 

3. Postanowienia paragrafów 1 i 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli zachodzi 
konieczność wzięcia pod uwagę okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na 
własny rachunek uprzednio wypełnionych pod działaniem ustawodawstwa każdego 
innego Państwa członkowskiego, aby spełnić warunki wymagane przez 
ustawodawstwo Państwa właściwego. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 73   

oraz postanowień Artykułu 75, paragrafy 1 i 2 Rozporządzenia 

 

Artykuł 86 (8) 

 

1. Aby skorzystać ze świadczeń rodzinnych, zgodnie z postanowieniami 
Artykułu 73 Rozporządzenia, pracownik najemny obowiązany jest wnieść wniosek 
do instytucji właściwej, w danym przypadku za pośrednictwem swojego pracodawcy. 
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2. Pracownik najemny obowiązany jest przedstawić, na poparcie złożonego 
wniosku, zaświadczenie dotyczące członków jego rodziny mających miejsce 
zamieszkania na terytorium Państwa członkowskiego innego niż to, w którym znajduje 
się instytucja właściwa. Zaświadczenie wydają bądź władze właściwe w zakresie stanu 
cywilnego w kraju zamieszkania tych członków rodziny, bądź instytucja miejsca ich 
zamieszkania, właściwa w zakresie ubezpieczenia na wypadek choroby, bądź inna 
instytucja wyznaczona przez właściwą władzę Państwa członkowskiego, na którego 
terytorium mają miejsce zamieszkania członkowie rodziny. Zaświadczenie to powinno 
być przedłużane corocznie. 

 

3. Na poparcie swojego wniosku pracownik jest również obowiązany dostarczyć 
informacji pozwalających ściśle określić osobę, której świadczenia pieniężne mają być 
wypłacane w kraju zamieszkania (nazwisko, imię, pełny adres), jeżeli ustawodawstwo 
Państwa właściwego przewiduje, że świadczenia rodzinne mogą lub powinny być 
wypłacane innej osobie niż pracownik najemny. 

 

4. Władze dwóch lub więcej Państw członkowskich mogą uzgodnić między sobą 
szczególne warunki wypłacania świadczeń rodzinnych, w celu ułatwienia stosowania 
postanowień Artykułu 75, paragrafy 1 i 2 Rozporządzenia. O takich umowach 
powiadamia się Komisję administracyjną. 

 

5. Pracownik najemny obowiązany jest powiadomić, w danym przypadku 
za pośrednictwem swojego pracodawcy, instytucję właściwą: 
- o każdej zmianie, jaka zachodzi  w sytuacji członków jego rodziny, i która może 

wpłynąć na zmianę prawa do świadczeń rodzinnych, 
- o każdej zmianie liczby członków rodziny, na których należą się świadczenia 

rodzinne, 
- o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu tych członków rodziny, 
- o wykonywaniu każdej pracy zawodowej, z tytułu której świadczenia rodzinne 

należą się również na mocy ustawodawstwa Państwa członkowskiego, na którego 
terytorium mają miejsce zamieszkania członkowie rodziny. 

 

 

Artykuł 87 (8) 
................................................................................................. 

 

Stosowanie postanowień Artykułu 74 Rozporządzenia 

 

Artykuł 88 (8) 

 
Postanowienia Artykułu 86 Rozporządzenia wykonawczego stosuje się mutatis 
mutandis, do pracownika najemnego lub do osoby pracującej na własny rachunek, 
znajdującego się bez pracy, o którym mowa w postanowieniach Artykułu 74 
Rozporządzenia. 

 

Artykuł 89 (8) 
.................................................................................................. 
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ROZDZIAŁ 8 

ŚWIADCZENIA NA DZIECI POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU  

EMERYTÓW LUB RENCISTÓW ORAZ DLA SIEROT 

 

Stosowanie postanowień Artykułów 77, 78 i 79 Rozporządzenia 

 

Artykuł 90 

 

1. Aby uzyskać świadczenia na mocy postanowień Artykułu 77 lub Artykułu 78 
Rozporządzenia, wnioskodawca zobowiązany jest skierować wniosek do instytucji 
miejsca zamieszkania, na warunkach przewidzianych przez stosowane przez nią 
ustawodawstwo. 

 

2. Jednakże jeżeli wnioskodawca nie ma miejsca zamieszkania na terytorium 
Państwa członkowskiego, w którym znajduje się instytucja właściwa, może on 
skierować wniosek bądź do instytucji właściwej, bądź do instytucji miejsca 
zamieszkania, która przekazuje wniosek instytucji właściwej, podając datę jego 
złożenia. Datę tę uważa się za datę zgłoszenia wniosku do instytucji właściwej. 
 

3. Jeżeli instytucja właściwa, o której mowa w paragrafie 2, stwierdzi, że prawo nie 
przysługuje na mocy postanowień stosowanego przez nią ustawodawstwa, przekazuje 
niezwłocznie wniosek, wraz ze wszystkimi dokumentami i niezbędnymi informacjami, 
instytucji Państwa członkowskiego, którego ustawodawstwu pracownik najemny 
lub osoba pracująca na własny rachunek podlegał najdłużej. 
W danym przypadku  należy, stosując ten sam tryb postępowania, zwrócić się do 
instytucji Państwa członkowskiego, którego ustawodawstwu zainteresowany podlegał, 
wypełniając pod jego działaniem najkrótszy ze swoich okresów ubezpieczenia 
lub zamieszkania. 
 

4. Komisja administracyjna określi, w razie potrzeby, dodatkowe warunki 
dotyczące składania wniosków o przyznanie świadczeń. 

 

Artykuł 91 

1. Wypłata świadczeń należnych na mocy postanowień Artykułu 77 lub Artykułu 
78 następuje zgodnie z postanowieniami Artykułów od 53 do 58 Rozporządzenia 
wykonawczego. 
 

2. Właściwe władze Państw członkowskich wskażą, w razie potrzeby, instytucję 
właściwą dla wypłaty świadczeń należnych na mocy postanowień Artykułu 77 lub 
Artykułu 78 Rozporządzenia. 

 

Artykuł 92 
Każda osoba której, na mocy postanowień Artykułu 77 lub Artykułu 78 
Rozporządzenia, wypłacane są świadczenia na dzieci emeryta lub rencisty, 
lub dla sierot, obowiązana jest powiadomić instytucję zobowiązaną do wypłaty 
świadczeń: 
- o każdej zmianie, która zachodzi w sytuacji dzieci lub sierot, i która może wpłynąć 

na prawo do świadczeń, 
- o każdej zmianie liczby dzieci lub sierot, na które świadczenia są należne, 
- o każdej zmianie miejsca zamieszkania dzieci lub sierot, 
- o wykonywaniu pracy zawodowej, dającej prawa do świadczeń lub zasiłków 

rodzinnych na dzieci lub sieroty. 
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TYTUŁ V 

POSTANOWIENIA FINANSOWE 

 

Artykuł 93 

Zwroty świadczeń należnych z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby 

i macierzyństwa, innych niż przewidziane w postanowieniach  

Artykułów 94 i 95 Rozporządzenia wykonawczego 

 

1.  Rzeczywista kwota świadczeń rzeczowych, przyznanych na mocy  Art. 19(1) i 

(2) Rozporządzenia na rzecz pracowników lub osób pracujących na własny 

rachunek oraz członków ich rodzin, którzy zamieszkują na stałe na terytorium 

tego samego państwa członkowskiego, oraz świadczeń rzeczowych 

przyznanych zgodnie z art. 21(2), 22, 22a, 22b, 25(1), (3) i (4), 26,31, 34a lub 

34b Rozporządzenia, ma być zwracana instytucji, która wypłaciła te 

świadczenia, jak wynika to z jej księgowości przez właściwą instytucję. 

 

2. W przypadkach, o których mowa w postanowieniach Artykułu 21, paragraf 2, 
ustęp 2, w postanowieniach Artykułu 22, paragraf 3, ustęp 2, w postanowieniach 
Artykułu i w postanowieniach Artykułu 31 Rozporządzenia, dla celów stosowania 
paragrafu 1, instytucję miejsca zamieszkania członka rodziny emeryta lub rencisty, 
zależnie od przypadku, uważa się za instytucję właściwą. 

 

3. Jeżeli rzeczywista kwota świadczeń, o których mowa w paragrafie 1, nie wynika 
z księgowości instytucji, która ich udzieliła, kwotę do zwrotu określa się, w braku 
porozumienia zawartego zgodnie z postanowieniami paragrafem 6, na mocy 
ustalonego ryczałtu, uwzględniając wszystkie odpowiednie odniesienia, oparte 
na posiadanych danych. Komisja administracyjna ocenia podstawy obliczenia 
ryczałtów i ustala ich wysokość. 

 

4. Przy ustalaniu wysokości kwoty do zwrotu nie uwzględnia się stawek wyższych 
od stosowanych do świadczeń rzeczowych dla pracowników najemnych lub dla osób 
pracujących na własny rachunek, podlegających ustawodawstwu stosowanemu przez 
instytucję, która udzieliła świadczeń, o których mowa w paragrafie 1. 

 

5. Postanowienia paragrafu 1 i 2 stosuje się, odpowiednio, do zwrotów świadczeń 
pieniężnych wypłacanych zgodnie z postanowieniami Artykułu 18, paragraf 8, 
zdanie drugie Rozporządzenia wykonawczego. 

 

6. Dwa lub więcej Państwa członkowskie lub właściwe władze tych Państw mogą 
uzgodnić między sobą, po uzyskaniu opinii Komisji administracyjnej, inne sposoby 
ustalania kwot do zwrotu, w szczególności na podstawie ryczałtu. 

Artykuł 94 

Zwrot świadczeń rzeczowych wypłacanych z tytułu ubezpieczenia  

na wypadek choroby i macierzyństwa dla członków rodziny pracownika 

najemnego lub osoby pracującej na własny rachunek, którzy nie mają miejsca 

zamieszkania w tym samym Państwie członkowskim, co ten ostatni 

 

1. Koszty świadczeń rzeczowych, udzielonych na mocy postanowień Artykułu 19, 
paragraf 2 Rozporządzenia, członkom rodziny, którzy nie mają miejsca zamieszkania 
na terytorium tego samego Państwa członkowskiego co pracownik najemny lub osoba 
pracująca na własny rachunek, instytucje właściwe zwracają instytucjom, które udzieliły 
tych świadczeń, na podstawie ryczałtu, możliwie najbliższego kwotom wydatków 
rzeczywistych, ustalonych na każdy rok kalendarzowy. 
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2. Ryczałt jest ustalany poprzez pomnożenie średniego  rocznego kosztu 
na rodzinę przez średnią roczną liczbę rodzin, które wchodzą w rachubę, 
i zmniejszając wynik o 20 procent. 

 

3. Elementy rachunków, niezbędne dla ustalenia wymienionego ryczałtu, określa 
się zgodnie z następującymi zasadami: 

a/ średni koszt roczny na rodzinę uzyskuje się, w odniesieniu do każdego Państwa 
członkowskiego, dzieląc wydatki roczne związane z całością świadczeń rzeczowych 
udzielonych przez instytucje tego Państwa członkowskiego ogółowi członków rodzin 
pracowników najemnych lub osób pracujących na własny rachunek, podległych 
ustawodawstwu tego Państwa, w systemach zabezpieczenia społecznego, które 
należy wziąć pod uwagę, przez średnią roczną liczbę tych pracowników, którzy mają 
członków rodziny; systemy zabezpieczenia społecznego, które należy wziąć w tym celu 
pod uwagę, wymienione są w Załączniku 9 do Rozporządzenia wykonawczego; 

b/ średnia roczna liczba rodzin, którą należy wziąć pod uwagę, odpowiada, 
w stosunkach między instytucjami dwóch Państw członkowskich, średniej rocznej 
liczbie pracowników najemnych lub osób pracujących na własny rachunek, podległych 
ustawodawstwu jednego z tych Państw członkowskich, i których członkowie rodzin 
są uprawnieni do korzystania ze świadczeń rzeczowych, których ma udzielać instytucja 
drugiego Państwa. 

 

4. Liczbę rodzin, którą należy wziąć pod uwagę zgodnie z postanowieniami, 
paragrafu 3, punkt b/, ustala się na podstawie spisu przeprowadzanego w tym celu 
przez instytucję miejsca zamieszkania, opartego na dokumentach uzasadniających 
prawa zainteresowanych, dostarczonych przez instytucję właściwą. W razie sporu, 
uwagi zainteresowanych instytucji przedkłada się Komisji rozrachunkowej, o której 
mowa w postanowieniach Artykułu 101, paragraf 3 Rozporządzenia wykonawczego. 
 

5. Komisja administracyjna ustala sposoby i warunki określania elementów 
obliczeń, o których mowa w paragrafach 3 i 4. 
 

6. Dwa lub więcej Państwa członkowskie, lub właściwe władze tych Państw, 
mogą uzgodnić między sobą, po uzyskaniu opinii Komisji administracyjnej, 
inne sposoby ustalania kwot do zwrotu. 

 

Artykuł 95 

Zwrot świadczeń rzeczowych należnych z tytułu ubezpieczenia na wypadek 

choroby i macierzyństwa, udzielanych  

emerytom lub rencistom oraz członkom ich rodzin  

nie mającym miejsca zamieszkania w Państwie członkowskim,  

z tytułu ustawodawstwa którego przysługuje im emerytura lub renta  

i mają prawo do świadczeń 

 

1. Kwota świadczeń rzeczowych udzielonych na mocy postanowień Artykułu 28, 
paragraf 1 oraz postanowień Artykułu 28a oraz art. 29.1 Rozporządzenia, 
jest zwracana przez instytucje właściwe instytucjom, które udzielają tych świadczeń, 
na podstawie ryczałtu, możliwie najbliższego rzeczywiście poniesionym wydatkom. 

 

2. Ryczałt ustala się mnożąc średni koszt roczny na emeryta lub rencistę przez 
średnią liczbę roczną emerytów lub rencistów, którą należy wziąć pod uwagę 
i zmniejszając wynik o 20 procent. 
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3. Składniki rachunku, niezbędne dla ustalenia wymienionego ryczałtu, określa się 
zgodnie z następującymi zasadami: 

a/ średni koszt roczny na emeryta lub rencistę uzyskuje się, w odniesieniu do każdego 
Państwa członkowskiego, dzieląc wydatki roczne związane z całością świadczeń 
rzeczowych udzielonych przez instytucję tego Państwa członkowskiego ogółowi 
emerytów i rencistów, należnych na mocy ustawodawstwa tego Państwa, w systemach 
zabezpieczenia społecznego, które należy wziąć pod uwagę, jak i należnych członkom 
ich rodzin, przez średnią roczną liczbę tych emerytów i rencistów; systemy 
zabezpieczenia społecznego, które należy wziąć w tym celu pod uwagę wymienione 
są w Załączniku 9; 

b/  średnia roczna liczba emerytów i rencistów, którą należy wziąć pod uwagę, 
odpowiada, w stosunkach między instytucjami dwóch Państw członkowskich, średniej 

rocznej liczbie rencistów / emerytów  i / lub członków ich rodziny, wzmiankowani 

w artykule 28.2  lub artykule 29.1. Rozporządzenia, mających miejsce zamieszkania 
na terytorium jednego z tych dwóch Państw członkowskich, którzy są uprawnieni 
do świadczeń rzeczowych, obciążających instytucję drugiego Państwa 
członkowskiego. 

4. Liczbę emerytów i rencistów, którą należy wziąć pod uwagę zgodnie 
z postanowieniami paragrafu 3, punkt b/, ustala się na podstawie spisu 
przeprowadzanego w tym celu przez instytucję miejsca zamieszkania, opartego na 
dokumentach uzasadniających prawa zainteresowanych, dostarczonych przez 
instytucję właściwą. W przypadku sporu, uwagi zainteresowanych instytucji przedkłada 
się Komisji rozrachunkowej, o której mowa w postanowieniach Artykułu 101, paragraf 
3 Rozporządzenia wykonawczego. 
 

5. Komisja administracyjna ustala sposoby i warunki określania elementów, 
o których mowa w paragrafach 3 i 4. 
 

6.    Dwa lub więcej Państwa członkowskie, lub właściwe władze tych Państw, 
mogą uzgodnić między sobą, po uzyskaniu opinii Komisji administracyjnej, 
inne sposoby ustalania kwot do zwrotu. 

 

Stosowanie postanowień Artykułu 63, paragraf 2 Rozporządzenia 

 

Artykuł 96 

Zwrot kosztów świadczeń rzeczowych, należnych z tytułu ubezpieczenia  

od wypadków przy pracy i chorób zawodowych, udzielanych przez instytucję 

Państwa członkowskiego na koszt instytucji innego Państwa członkowskiego 

 
Dla celów stosowania postanowień Artykułu 63, paragraf 2 Rozporządzenia, 
postanowienia Artykułu 93 Rozporządzenia wykonawczego stosuje się odpowiednio. 
 

Stosowanie postanowień Artykułu 70, paragraf 2 Rozporządzenia 

 

Artykuł 97 

Zwrot świadczeń wypłacanych bezrobotnym udającym się  

do innego Państwa członkowskiego w celu poszukiwania pracy  

 

1. Kwotę świadczeń wypłacanych na mocy postanowień Artykułu 69 
Rozporządzenia instytucja właściwa zwraca instytucji, która wypłaciła te świadczenia, 
w wysokości wynikającej z księgowości tej ostatniej instytucji. 
 

2. Dwa lub więcej Państwa członkowskie lub właściwe władze tych Państw mogą: 
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- po uzyskaniu opinii Komisji administracyjnej, uzgodnić między sobą inny sposób 
ustalania wysokości kwot do zwrotu, zwłaszcza kwot zryczałtowanych, lub inny tryb 
wypłaty,   

 lub 
- zrezygnować ze zwrotów między instytucjami. 

 

Artykuł 98 (8) 
................................................................................... 

Postanowienia wspólne dotyczące zwrotów kosztów 

 

Artykuł 99 

Koszty administracyjne 

 
Dwa lub więcej Państwa członkowskie, lub właściwe władze tych Państw 
członkowskich, mogą uzgodnić między sobą, zgodnie z postanowieniami Artykułu 84, 
paragraf 2, zdanie trzecie Rozporządzenia, że kwoty świadczeń, o których mowa 
w postanowieniach Artykułów od 93 do 98 Rozporządzenia wykonawczego, zostaną 
zwiększone o określony procent, dla celów uwzględnienia kosztów administracyjnych. 
Procent ten może być różny w zależności od świadczeń. 

 

Artykuł 100 

Wierzytelności zaległe 

 

1. Przy rozliczeniach między instytucjami Państw członkowskich, wnioski o zwrot 
świadczeń wypłaconych w ciągu jednego roku kalendarzowego, poprzedzającego 
o przeszło trzy lata datę przekazania tych wniosków bądź instytucji łącznikowej, 
bądź instytucji zobowiązanej do wypłaty świadczeń Państwa właściwego, mogą 
nie zostać uwzględnione przez instytucję wypłacającą. 

 
2. Jeżeli chodzi o wnioski dotyczące zwrotów ustalonych na podstawie ryczałtu, bieg 

terminu trzyletniego rozpoczyna się z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Wspólnot Europejskich średnich rocznych kosztów świadczeń rzeczowych, 
ustalonych zgodnie z postanowieniami Artykułów 94 i 95 Rozporządzenia 
wykonawczego. 

 

Artykuł 101 (8) 

Stan wierzytelności 

 

1. Komisja administracyjna ustala stan wierzytelności na każdy rok kalendarzowy, 
zgodnie z postanowieniami Artykułów 36, 63 i 70 Rozporządzenia. 

 

2. Komisja administracyjna może zlecić konieczną kontrolę danych statystycznych 
i rachunkowych, służących ustaleniu stanu wierzytelności, przewidzianych w paragrafie 
1, w szczególności w celu upewnienia się co do ich zgodności z zasadami 
sformułowanymi w niniejszym Tytule. 

 
3. Komisja administracyjna podejmuje decyzje, o których mowa w niniejszym 

Artykule, na podstawie sprawozdania Komisji rozrachunkowej, dającej jej 
umotywowaną opinię. Komisja administracyjna ustala zasady działania i skład 
Komisji rozrachunkowej. 
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Artykuł 102 (8) 

Zakres działania Komisji rozrachunkowej - Warunki dokonywania zwrotów 

 

1. Komisja rozrachunkowa ma za zadanie: 

a/ gromadzić niezbędne dane i dokonuje obliczeń niezbędnych dla stosowania 
niniejszego Tytułu; 

b/ składać Komisji administracyjnej okresowe sprawozdanie z wyników stosowania 
Rozporządzeń, zwłaszcza w zakresie finansów; 

c/ kierować do Komisji administracyjnej wszelkie sugestie związane z wypełnianiem 
punktów a/ i b/; 

d/ przedstawiać Komisji administracyjnej propozycje w sprawie uwag, które są do niej 
kierowane zgodnie z postanowieniami Artykułu 94, paragraf 4 oraz zgodnie 
z postanowieniami Artykułu 95, paragraf 4 Rozporządzenia wykonawczego; 

e/ składać Komisji administracyjnej propozycje dotyczące stosowania postanowień 
Artykułu 101 Rozporządzenia wykonawczego; 

f/ wykonywać wszelkie prace, badania lub zadania dotyczące spraw przedłożonych jej 
przez Komisję administracyjną. 
 

2. Zwroty przewidziane w postanowieniach Artykułów 36, 63 i 70 Rozporządzenia 
są dokonywane, w odniesieniu do ogółu instytucji właściwych Państwa 
członkowskiego, na rzecz instytucji wierzycielskich innego Państwa członkowskiego, 
za pośrednictwem organów wskazanych przez właściwe władze Państw 
członkowskich. Organy, za pośrednictwem których dokonywane są zwroty, podają do 
wiadomości Komisji administracyjnej wysokość zwróconych kwot, w terminach i w 
trybie ustalonym przez tę Komisję. 

 

3. Jeżeli zwroty są ustalane na podstawie kwot rzeczywiście wypłaconych 
świadczeń, wynikających z księgowości instytucji, należy je zwracać za każde półrocze 
kalendarzowe, w ciągu następnego półrocza kalendarzowego. 

 

4. Jeżeli zwroty są określane na podstawie ryczałtów, zwrotów dokonuje się za 
każdy rok kalendarzowy; w tym przypadku instytucje właściwe wypłacają zaliczki 
instytucjom wierzycielskim pierwszego dnia każdego półrocza kalendarzowego, 
w trybie ustalonym przez Komisję administracyjną. 
 

5. Władze właściwe dwóch lub więcej Państw członkowskich mogą uzgodnić 
między sobą inne terminy dokonywania zwrotów lub inny tryb wypłacania zaliczek. 

 

Artykuł 103 

Gromadzenie danych statystycznych i księgowych 

 
Władze właściwe Państw członkowskich przyjmą niezbędne środki dotyczące 
stosowania postanowień niniejszego Tytułu, w szczególności te, które wymagają 
gromadzenia danych statystycznych lub księgowych. 

 

Artykuł 104 (8) 

Wpisanie do Załącznika 5 umów między Państwami członkowskimi 

lub właściwymi władzami tych Państw, dotyczących zwrotów 

 

1. Postanowienia analogiczne do postanowień przewidzianych w postanowieniach 
Artykułu 36, paragraf 3, w postanowieniach Artykułu 63, paragraf 3 i w 
postanowieniach Artykułu 70, paragraf 3 Rozporządzenia, oraz w postanowieniach 
Artykułu 93, paragraf 6, w postanowieniach Artykułu 94, paragraf 6 i w 
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postanowieniach Artykułu 95, paragraf 6 Rozporządzenia wykonawczego, które 
obowiązywały w dniu poprzedzającym wejście w życie Rozporządzenia, znajdują 
zastosowanie, jeżeli zostaną wymienione w Załączniku 5 do Rozporządzenia 
wykonawczego. 

 

2. Postanowienia analogiczne do postanowień, o których mowa w paragrafie 1, 
które będą stosowane w stosunkach między dwoma lub więcej Państwami 
członkowskimi po wejściu w życie Rozporządzenia, zostaną wpisane do Załącznika 5 
do Rozporządzenia wykonawczego. To samo dotyczy postanowień, które zostaną 
przyjęte na mocy postanowień Artykułu 97, paragraf 2 Rozporządzenia 
wykonawczego. 
 

Koszty kontroli administracyjnej i lekarskiej 

 

Artykuł 105 

 

1. Koszty wynikające z przeprowadzania kontroli administracyjnej oraz badań 
lekarskich, umieszczania na obserwacji, przejazdów lekarzy i wszelkiego rodzaju 
weryfikacji, niezbędnych do przyznania, udzielania lub zmiany świadczeń, zwracane są 
instytucji, która je poniosła, zgodnie ze stawkami przez nią stosowanymi, przez 
instytucję, na rachunek której wyżej wymienione czynności zostały wykonane. 
 

2. Jednakże dwa lub więcej Państwa członkowskie lub właściwe władze tych 
Państw członkowskich, mogą uzgodnić inny tryb przeprowadzania zwrotów, 
szczególnie na podstawie ryczałtów, lub zrezygnować z wszelkich zwrotów między 
instytucjami. 
Umowy te zostaną wpisane do Załącznika 5 do Rozporządzenia wykonawczego. 
Umowy będące w mocy w dniu poprzedzającym wejście w życie Rozporządzenia 
znajdują nadal zastosowanie, jeżeli zostaną wymienione w tym Załączniku. 
 

Postanowienia wspólne dla wypłat świadczeń pieniężnych 

 

Artykuł 106 

 
Właściwe władze każdego Państwa członkowskiego podają do wiadomości Komisji 
administracyjnej, w terminach i w trybie ustalonym przez te Komisje, kwotę świadczeń 
pieniężnych wypłaconych przez instytucje podległe ich właściwości, na rzecz 
uprawnionych mających miejsce zamieszkania lub pobytu w każdym innym Państwie 
członkowskim. 

 

Artykuł 107 (9) (11) (12) (14) 

Przeliczanie walut 

 

1. Dla potrzeb następujących przepisów: 

 (a) Rozporządzenia: Art. 12(2), (3) i (4), Art. 14d(1), Art. 19(1)(b), ostatnie zdanie, 

art. 22(1)(ii), ostatnie zdanie, Art. 25(1)(b), przedostatnie zdanie, Art. 41(1)(c) i (d), 

Art. 46(4), Art. 46a(3), Art.50, Art. 52(b),  ostatnie zdanie, art. 55(1)(ii), ostatnie 

zdanie, Art. 70(1), pierwszy  podustęp, Art. 71(1)(a)(ii) i (b)(ii), przedostatnie 

zdanie;  

(b) Rozporządzenia wykonawczego: Art. 34(1), (4) i (5), 

kursem przeliczenia na walutę kwot wyrażonych w innej walucie będzie kurs, 

który jest obliczany przez Komisję i oparty na średniej miesięcznej, podczas 

okresu odniesienia określonym w ustępie 2, porównawczych kursów wymiany 
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walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny. 

 

2. Okresem odniesienia jest : 
- styczeń, dla współczynników przeliczenia stosowanych począwszy od kolejnego 

1 kwietnia; 
- kwiecień, dla współczynników przeliczenia stosowanych począwszy od kolejnego 

1 lipca; 
- lipiec, dla współczynników przeliczenia stosowanych począwszy od kolejnego 

1 października; 
- październik, dla współczynników przeliczenia stosowanych począwszy 

od kolejnego 1 stycznia. 
 

3. skreślony 
 

4. Na podstawie propozycji Komisji rozrachunkowej, Komisja administracyjna 
ustala datę, którą należy brać pod uwagę dla celów ustalania współczynników 
przeliczeń stosowanych w przypadkach, o których mowa w paragrafie 1. 
 

5. Współczynniki przeliczenia, stosowane w przypadkach, o których mowa 
w paragrafie 1, ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich 
w przedostatnim miesiącu poprzedzającym miesiąc, począwszy od którego pierwszego 
dnia należy je stosować. 
 

6.       W przypadkach nie wymienionych w paragrafie 1, przeliczenia dokonuje się po 
kursie urzędowym obowiązującym w dniu wypłaty, tak w przypadku wypłaty świadczeń, 
jak i w przypadku zwrotów. 

TYTUŁ VI 

POSTANOWIENIA RÓŻNE 

 

Artykuł 108 

Udowodnienie statusu pracownika sezonowego 

 
Aby udowodnić status pracownika sezonowego, pracownik najemny, o którym mowa 
w postanowieniach Artykułu 1, punkt c/ Rozporządzenia obowiązany jest przedstawić 
swoją umowę o pracę, poświadczoną przez urząd zatrudnienia Państwa 
członkowskiego, na którego terytorium przybył wykonywać lub wykonywał pracę. 
Jeżeli w danym Państwie członkowskim nie zawiera się umowy o pracę sezonową, 
instytucja kraju miejsca zatrudnienia wydaje, w razie wniesienia wniosku o przyznanie 
świadczeń, zaświadczenie stwierdzające, na podstawie informacji udzielonych przez 
zainteresowanego, sezonowy charakter pracy, którą wykonuje lub wykonywał. 

 

Artykuł 109 

Porozumienie w sprawie opłacania składek 

 
Pracodawca nie mający siedziby w Państwie członkowskim, na którego terytorium 
pracownik najemny jest zatrudniony, oraz ten pracownik najemny, mogą uzgodnić 
między sobą, że zobowiązania pracodawcy w zakresie opłacania składek będą 
wypełniane przez pracownika. 
Pracodawca jest obowiązany powiadomić o takim porozumieniu instytucję właściwą 
lub, w danym przypadku, instytucję wskazaną przez właściwą władzę wymienionego 
Państwa członkowskiego. 
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Artykuł 110 

Wzajemna pomoc administracyjna w odzyskiwaniu nienależnych świadczeń 

 
Jeżeli instytucja Państwa członkowskiego wypłaciła świadczenia osobie, przeciwko 
której zamierza wnieść powództwo z powodu pobrania nienależnych świadczeń, 
uzyskuje ona pomoc od instytucji miejsca zamieszkania tej osoby lub instytucji 
wskazanej przez właściwą władzę Państwa członkowskiego, na którego terytorium 
osoba ta ma miejsce zamieszkania. 

 

Artykuł 111 

Żądanie zwrotu nienależnych świadczeń przez instytucje  

zabezpieczenia społecznego i powództwo organów udzielających pomocy 

 

1. Jeżeli, w wyniku ustalenia lub zmiany świadczeń inwalidzkich, emerytalnych 
lub w przypadku zgonu (emerytury i renty), zgodnie z postanowieniami Tytułu III, 
Rozdział 3 Rozporządzenia, instytucja Państwa członkowskiego wypłaciła 
uprawnionemu kwotę wyższą od należnej, może zażądać od instytucji każdego innego 
Państwa członkowskiego, zobowiązanej do wypłaty świadczeń na rzecz uprawnionego, 
potrącenia nadpłaty z przysługujących zainteresowanemu nie wypłaconych należności. 
Ta ostatnia instytucja przekazuje potrąconą kwotę instytucji wierzycielskiej. 
Jeżeli potrącenie nadpłaty z nie wypłaconych należności nie jest możliwe, stosuje się 
postanowienia paragrafu 2. 
 

2. Instytucja Państwa członkowskiego, która wypłaciła uprawnionemu kwotę 
wyższą od należnej, może, w sposób i w granicach przewidzianych przez stosowane 
przez nią ustawodawstwo, zażądać od instytucji innego Państwa członkowskiego, 
zobowiązanej do wypłaty świadczeń na rzecz uprawnionego, potrącenia nadpłaty 
z wypłacanych mu kwot. Ta ostatnia instytucja dokonuje potrącenia, w sposób 
i w granicach przewidzianych dla takiego wyrównania w stosowanym przez nią 
ustawodawstwie, tak jak gdyby chodziło o kwoty przez nią nadpłacone, i przekazuje 
potrąconą kwotę instytucji wierzycielskiej. 
 

3. Jeżeli osoba, w stosunku do której znajdują zastosowanie postanowienia 
Rozporządzenia, korzystała z pomocy na terytorium Państwa członkowskiego przez 
okres, przez który przysługiwały jej świadczenia na mocy ustawodawstwa innego 
Państwa członkowskiego, to organ, który udzielał pomocy, jeżeli dysponuje 
dopuszczalnym przez ustawodawstwo regresem dotyczącym świadczeń należnych 
wymienionej osobie, może zażądać od instytucji innego Państwa członkowskiego, 
zobowiązanej do udzielania świadczeń na rzecz tej osoby, potrącenia kwoty, 
wydatkowanej tytułem pomocy, z kwot wypłacanych wyżej wymienionej osobie przez 
tę instytucję. 
Jeżeli członek rodziny osoby, do której stosują się postanowienia Rozporządzenia, 
korzystał z pomocy na terytorium Państwa członkowskiego, w okresie, w którym 
wymienionej osobie przysługiwały świadczenia na mocy ustawodawstwa innego 
Państwa członkowskiego na danego członka rodziny, organ, który świadczył pomoc, 
jeżeli dysponuje dopuszczalnym przez ustawodawstwo regresem dotyczącym 
świadczeń należnych tej osobie z powołanego wyżej tytułu, może zażądać od instytucji 
każdego innego Państwa członkowskiego, zobowiązanej do udzielania tych świadczeń 
na rzecz wyżej wymienionej osoby, potrącenia kwoty, wydatkowanej tytułem pomocy, 
z kwot wypłacanych tej osobie. 
Instytucja zobowiązana do wypłaty dokonuje potrącenia w sposób i w granicach 
przewidzianych dla takiego wyrównania w stosowanym przez nią ustawodawstwie 
i przekazuje potrąconą kwotę organowi wierzycielskiemu. 
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Artykuł 112 

 
Jeżeli dana instytucja dokonała nienależnych wypłat, bezpośrednio lub 
za pośrednictwem innej instytucji, a ich odzyskanie nie jest możliwe, kwoty te obciążają 
ostatecznie pierwszą instytucję, z wyjątkiem przypadku, gdy nienależnej wypłaty 
dokonano na skutek działania umyślnego. 

 

Artykuł 113 

Odzyskanie nienależnych świadczeń rzeczowych,  

udzielonych pracownikom przewozów międzynarodowych 

 

1. Jeżeli instytucja właściwa nie uznaje prawa do świadczeń rzeczowych, 
świadczenia w naturze udzielone pracownikowi najemnemu przewozów 
międzynarodowych przez instytucję miejsca pobytu na mocy domniemania 
przewidzianego w postanowieniach Artykułu 20, paragraf 1 lub w postanowieniach 
Artykułu 62, paragraf 1 Rozporządzenia wykonawczego są zwracane przez instytucję 
właściwą. 
 

2. Wydatki poniesione przez instytucję miejsca pobytu na rzecz każdego 
pracownika przewozów międzynarodowych, który uzyskał świadczenia rzeczowe na 
mocy przedstawionego zaświadczenia, o którym mowa w postanowieniach Artykułu 
20, paragraf 1 lub w postanowieniach Artykułu 62, paragraf 1 Rozporządzenia 
wykonawczego, a nie zgłosił się uprzednio do wymienionej instytucji i nie ma prawa 
do takich świadczeń, zwracane są przez instytucję wskazaną jako właściwą 
w wymienionym zaświadczeniu lub przez inną instytucję wyznaczoną, w tym celu, 
przez właściwą władzę zainteresowanego Państwa członkowskiego. 

 

3. Instytucja właściwa lub, w przypadku o którym mowa w paragrafie 2, instytucja 
wskazana jako właściwa lub instytucja wyznaczona w tym celu, zachowuje wobec 
świadczeniobiorcy wierzytelność równą wartości udzielonych świadczeń rzeczowych 
niesłusznie udzielonych. Wymienione instytucje informują o wspomnianych 
wierzytelnościach Komisję rozrachunkową, o której mowa w postanowieniach Artykułu 
101, paragraf 3 Rozporządzenia wykonawczego, i która sporządza ich wykaz. 

 

Artykuł 114 

Zaliczkowe wypłaty świadczeń w przypadku sporu dotyczącego właściwego 

ustawodawstwa lub dotyczącego instytucji powołanej do udzielania świadczeń 

 
W przypadku sporu, zaistniałego między instytucjami właściwymi lub władzami dwóch 
lub więcej Państw członkowskich, w sprawie bądź ustawodawstwa właściwego zgodnie 
z Tytułem II Rozporządzenia, bądź wskazania instytucji powołanej do wypłaty 
świadczeń, zainteresowany, który mógłby ubiegać się o świadczenia, gdyby nie 
zaistniał spór, korzysta z zaliczkowej wypłaty świadczeń, przewidzianych przez 
ustawodawstwo stosowane przez instytucję miejsca zamieszkania, lub jeżeli 
zainteresowany nie ma miejsca zamieszkania na terytorium jednego z wymienionych 
Państw członkowskich, korzysta z zaliczkowej wypłaty świadczeń, przewidzianych 
przez ustawodawstwo stosowane przez pierwszą instytucję, do której wpłynął wniosek. 

 

Artykuł 115 

Warunki przeprowadzania badań lekarskich w Państwie członkowskim  

innym niż Państwo właściwe 

 
Instytucja miejsca pobytu lub miejsca zamieszkania, powołana, na mocy postanowień 



 67 

Artykułu 87 Rozporządzenia, do przeprowadzenia badań lekarskich, przeprowadza 
je na warunkach przewidzianych przez stosowane przez nią ustawodawstwo. 
W przypadku braku określenia takich warunków, instytucja ta zwraca się do instytucji 
właściwej o informację w celu zapoznania się ze sposobem postępowania. 

 

Artykuł 116 

Umowy dotyczące ściągania składek 

 

1. Umowy, które zostaną zawarte zgodnie z postanowieniami Artykułu 92, 
paragraf 2 Rozporządzenia, zostaną wpisane do Załącznika 5 do Rozporządzenia 
wykonawczego. 

2.        Umowy zawarte dla celów stosowania postanowień Artykułu 51 Rozporządzenia 
numer 3 znajdują zastosowanie, jeżeli zostaną wymienione w Załączniku 5 
do Rozporządzenia wykonawczego. 
 

TYTUŁ VIa 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ELEKTRONICZNEGO PRZETWARZANIA 

DANYCH 

 

Artykuł 117 

Przetwarzanie danych 

 

1. Komisja Administracyjna, na podstawie analiz i propozycji Komisji 

Technicznej, o której mowa w Artykule 117c Rozporządzenia 

wykonawczego, dostosowuje do nowych technik przetwarzania danych 

wzory świadectw, zaświadczeń, oświadczeń, wniosków i innych 

dokumentów oraz kanały i procedury przekazywania danych, konieczne 

dla stosowania postanowień Rozporządzenia i Rozporządzenia 

wykonawczego. 

2. Komisja Administracyjna, uwzględniając stan rozwoju nowych technik 

przetwarzania danych w poszczególnych państwach członkowskich, 

podejmuje działania konieczne dla zapewnienia powszechnego 

stosowania przystosowanych wzorów, kanałów przekazywania danych 

oraz procedur. 

 

Artykuł 117a 

Usługi telematyczne 
 

1.      Państwa członkowskie będą stopniowo ułatwiały korzystanie ze środków 

telematycznych w celu wymiany pomiędzy instytucjami danych niezbędnych dla 

stosowania postanowień Rozporządzenia oraz Rozporządzenia wykonawczego. 

Po ustanowieniu przez państwa członkowskie systemu usług telematycznych, 

Komisja Europejska będzie udzielać wsparcia wszelkim działaniom 

podejmowanym we wspólnym interesie. 

2.       Komisja Administracyjna, na podstawie propozycji Komisji Technicznej, 

o której mowa w Artykule 117c Rozporządzenia wykonawczego, przyjmie 

wspólne zasady architektury usług telematycznych, zwłaszcza w zakresie 

bezpieczeństwa i stosowania standardów. 

 

Artykuł 117b 

Obsługa usług telematycznych 

 

1.      Każde państwo członkowskie odpowiada za zarządzanie własną częścią 
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usług telematycznych, zgodnie z regulacjami wspólnotowymi dotyczącymi 

ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

2.    Komisja Administracyjna ustanowi przepisy dotyczące korzystania 

z wspólnej części usług telematycznych. 

 

Artykuł 117c 

Komisja Techniczna do spraw przetwarzania danych 

 

1.      Komisja Administracyjna powoła Komisję Techniczną, do której zadań 

należeć będzie przygotowywanie raportów i opinii, stanowiących podstawę 

podejmowania decyzji zgodnie z postanowieniami Artykułów 117, 117a oraz 

117b. Metody działania oraz skład Komisji Technicznej zostanie określony przez 

Komisję Administracyjną. 

2.         Komisja Techniczna: 

a/  zbiera dokumentację techniczną oraz podejmuje badania i prace wymagane       

dla celów stosowania niniejszego Tytułu, 

b/ przedkłada Komisji Administracyjnej raporty i opinie, o których mowa 

w paragrafie 1, 

c/ wykonuje wszelkie inne zadania i podejmuje badania w sprawach 

przekazanych jej przez Komisję Administracyjną. 
 

TYTUŁ VII 

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 

Artykuł 118 (6) (12) 

Postanowienia przejściowe dotyczące emerytur i rent dla pracowników 

najemnych 

 

1. Jeżeli realizacja ryzyka nastąpiła przed dniem 1 października 1972 roku 
lub przed datą wejścia w życie Rozporządzenia wykonawczego na terytorium 
zainteresowanego Państwa członkowskiego i wniosek o przyznanie emerytury lub 
renty nie doprowadził do jej ustalenia przed tą datą, wówczas wniosek ten, w 
przypadku świadczeń, które muszą być przyznane za okres poprzedzający tę ostatnią 
datę z tytułu danego ryzyka, powoduje podwójne ustalenie: 

a/ za okres przed dniem 1 października 1972 roku lub przed datą wejścia w życie 
Rozporządzenia wykonawczego na terytorium danego Państwa członkowskiego, 
zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia numer 3 lub z obowiązującymi 
konwencjami wiążącymi Państwa członkowskie, o których mowa; 

b/ za okres rozpoczynający się dnia 1 października 1972 roku lub w dniu wejścia 
w życie Rozporządzenia wykonawczego na terytorium zainteresowanego Państwa 
członkowskiego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia. 
Jeżeli jednak kwota ustalona zgodnie z postanowieniami punktu a/ jest wyższa 
od kwoty ustalonej zgodnie z postanowieniami punktu b/, zainteresowany otrzymuje 
nadal kwotę ustaloną zgodnie z postanowieniami punktu a/. 

 

2. Wniesienie wniosku o przyznanie świadczeń inwalidzkich, emerytalnych lub 
dla osób pozostałych przy życiu do instytucji Państwa członkowskiego od dnia 
1 października 1972 roku lub od daty wejścia w życie Rozporządzenia wykonawczego 
na terytorium zainteresowanego Państwa członkowskiego lub na części terytorium 
tego Państwa, powoduje rewizję z urzędu, zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia, świadczeń już ustalonych w związku z tym samym zdarzeniem przed 
wymienioną datą przez instytucję lub instytucje jednego lub więcej Państw 
członkowskich, a rewizja ta nie może spowodować przyznania niższego świadczenia. 
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Artykuł 119 (6) (12) 

Postanowienia przejściowe dotyczące emerytur i rent  

dla osób pracujących na własny rachunek 

 

1. Jeżeli zdarzenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 1982 roku lub przed datą wejścia 
w życie Rozporządzenia wykonawczego na terytorium zainteresowanego Państwa 
członkowskiego, a wniosek o przyznanie emerytury lub renty nie doprowadził do jej 
ustalenia przed tą datą, wniosek o przyznanie świadczeń z tytułu danego zdarzenia 
za okres poprzedzający tę ostatnią datę powoduje podwójne ustalenie: 

a/ za okres przed dniem 1 lipca 1982 roku lub przed datą wejścia w życie 
Rozporządzenia wykonawczego na terytorium zainteresowanego Państwa 
członkowskiego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia lub obowiązującymi 
konwencjami wiążącymi przed tą datą Państwa członkowskie, o których mowa; 

b/ za okres rozpoczynający się dnia 1 lipca 1982 roku lub w dniu wejścia w życie 
Rozporządzenia wykonawczego na terytorium zainteresowanego Państwa 
członkowskiego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia. 
Jeżeli jednak kwota ustalona zgodnie z postanowieniami punktu a/ jest wyższa 
od ustalonej zgodnie z postanowieniami punktu b/, zainteresowany otrzymuje nadal 
kwotę ustaloną zgodnie z postanowieniami punktu a/. 

 

2. Wniesienie wniosku o przyznanie świadczeń emerytalnych, inwalidzkich 
lub dla osób pozostałych przy życiu do instytucji Państwa członkowskiego od dnia 
1 lipca 1982 roku lub od daty wejścia w życie Rozporządzenia wykonawczego 
na terytorium zainteresowanego Państwa członkowskiego lub na części terytorium 
tego Państwa, powoduje weryfikację z urzędu, zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia, świadczeń już ustalonych w związku z tym samym zdarzeniem przed 
wymienioną datą przez instytucję lub instytucje jednego lub więcej Państw 
członkowskich, a rewizja ta nie może spowodować przyznania niższego świadczenia. 

 

Artykuł 119a (5) 

Postanowienia przejściowe dotyczące emerytur lub rent, dla celów stosowania 

Artykułu 15, paragraf 1, punkt a/ in fine Rozporządzenia wykonawczego 

 

1. Jeżeli zdarzenie nastąpiło przed dniem 1 stycznia 1987 roku, a wniosek 
o przyznanie emerytury lub renty nie doprowadził do jej ustalenia przed tą datą, 
wniosek o przyznanie świadczeń z tytułu tego zdarzenia, za okres poprzedzający 
wymienioną datę, powoduje podwójne ustalenie: 

a/ za okres przed dniem 1 stycznia 1987 roku, zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia lub obowiązujących konwencji wiążących zainteresowane Państwa 
członkowskie; 

b/ za okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 1987 roku, zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia. 
Jeżeli jednak kwota ustalona zgodnie z postanowieniami, o których mowa w punkcie 
a/, jest wyższa od ustalonej zgodnie z postanowieniami, o których mowa w punkcie b/, 
zainteresowany otrzymuje nadal kwotę ustaloną zgodnie z postanowieniami, o których 
mowa w punkcie a/. 

 

2. Wniesienie wniosku o przyznanie świadczeń inwalidzkich, emerytalnych lub 
dla osób pozostałych przy życiu do instytucji Państwa członkowskiego od dnia 
1 stycznia 1987 roku powoduje rewizję z urzędu, zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia, świadczeń już ustalonych z tytułu tego samego zdarzenia przed 
wymienioną datą przez instytucję lub instytucje jednego lub więcej spośród innych 
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Państw członkowskich, bez naruszenia postanowień Artykułu 3. 

 

3. Prawa zainteresowanych, których emerytura lub renta została ustalona przed 
dniem 1 stycznia 1987 roku na terytorium zainteresowanego Państwa członkowskiego, 
mogą zostać zrewidowane na ich wniosek, biorąc pod uwagę postanowienia 
Rozporządzenia (EWG) numer 3811/86. 
 

4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w paragrafie 3, zostaje złożony w terminie 
jednego roku, licząc od dnia 1 stycznia 1987 roku, prawa przysługujące na mocy 
Rozporządzenia (EWG) numer 3811/86, nabywane są od dnia 1 stycznia 1987 roku 
lub od daty uzyskania prawa do emerytury lub renty po dniu 1 stycznia 1987 roku, 
a postanowienia ustawodawstwa Państwa członkowskiego, dotyczące pozbawienia 
lub przedawnienia praw, nie są skuteczne wobec zainteresowanych. 

 

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w paragrafie 3, zostanie złożony po upływie 
terminu jednego roku, licząc od dnia 1 stycznia 1987 roku, prawa przysługujące 
na mocy Rozporządzenia (EWG) numer 3811/86, których nie pozbawiono lub które nie 
uległy przedawnieniu, nabywane są od chwili wniesienia wniosku, z zastrzeżeniem 
korzystniejszych postanowień ustawodawstwa Państwa członkowskiego 

 

Artykuł 120 

Osoby, które odbywają studia lub szkolenie zawodowe 

Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 10 i 10a, postanowienia niniejszego 

Rozporządzenia stosują się, w danym przypadku, odpowiednio do studentów.  

 

Artykuł 121 

Uzupełniające umowy wykonawcze  

 

1. Dwa lub więcej Państwa członkowskie lub właściwe władze tych Państw mogą, 
w razie potrzeby, zawierać umowy zmierzające do uzupełnienia warunków 
administracyjnych stosowania Rozporządzenia. Umowy te zostaną wymienione 
w Załączniku 5 do Rozporządzenia wykonawczego. 

 

2. Umowy podobne do tych, o których mowach w paragrafie 1, obowiązujące 
w dniu poprzedzającym dzień 1 października 1972 roku, pozostają w mocy, 
jeżeli zostaną wymienione w Załączniku 5 do Rozporządzenia wykonawczego. 

 

 

Artykuł 122 

Szczególne postanowienia dotyczące zmiany  Załączników. 

Załączniki do Rozporządzenia wykonawczego mogą zostać zmienione w drodze 

Rozporządzenia Komisji, na wniosek jednego lub kilku  państw członkowskich, 

lub ich właściwych władz, po uzyskaniu jednomyślnej opinii Komisji 

Administracyjnej. 

 

 
 


