
ZALECENIE NR U2 

z dnia 12 czerwca 2009 r. 

dotyczące stosowania art. 64 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
883/2004 do bezrobotnych towarzyszących swym małżonkom lub partnerom wykonującym 

działalność zawodową lub handlową w państwie członkowskim innym niż państwo właściwe 

(Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią) 

(2010/C 106/16) 

KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. KOORDYNACJI SYSTEMÓW 
ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, 

uwzględniając art. 72 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecz
nego ( 1 ), zgodnie z którym Komisja Administracyjna odpowiada 
za rozpatrywanie wszelkich spraw administracyjnych lub doty
czących wykładni, wynikających z przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. doty
czącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecz
nego ( 2 ), 

uwzględniając art. 64 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
i art. 55 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 987/2009, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z warunkami określonymi w art. 64 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 bezrobotny 
w pełnym wymiarze, który udaje się w celu poszuki
wania zatrudnienia do państwa członkowskiego innego 
niż państwo właściwe, może, pod pewnymi warunkami 
i w pewnych granicach, zachować swe uprawnienie do 
świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych. 

(2) Jednym z warunków określonych w lit. a) wspomnianego 
ustępu jest pozostawanie danej osoby w dyspozycji służb 
zatrudnienia państwa właściwego co najmniej przez 
cztery tygodnie od chwili utraty pracy. 

(3) Zgodnie z ostatnim zdaniem lit. a) właściwe urzędy lub 
instytucje mogą jednakże wyrazić zgodę na wyjazd osoby 
poszukującej pracy przed upływem czterech tygodni. 

(4) Zgody takiej nie powinno się odmawiać osobom, które, 
spełniając pozostałe warunki określone w art. 64 ust. 1 
wspomnianego rozporządzenia, pragną towarzyszyć 
swemu małżonkowi lub partnerowi, który podjął pracę 
w innym państwie członkowskim. 

Działając zgodnie z warunkami określonymi w art. 71 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004, 

NINIEJSZYM ZALECA WŁAŚCIWYM URZĘDOM I INSTYTUCJOM, 
ABY: 

1. Zgoda na wyjazd przed upływem czterech tygodni, zgodnie 
z ostatnim zdaniem art. 64 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) 
nr 883/2004, udzielana była bezrobotnemu w pełnym 
wymiarze, który spełnia wszystkie pozostałe warunki okre 
ślone w art. 64 ust. 1 i towarzyszy swemu małżonkowi lub 
partnerowi, który podjął pracę w państwie członkowskim 
innym niż państwo właściwe. 

Ustalenie, kto jest partnerem, odbywa się na podstawie usta
wodawstwa właściwego państwa członkowskiego. 

2. Niniejsze zalecenie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej. Niniejsze zalecenie stosuje się od 
dnia wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 987/2009. 

Przewodniczący Komisji Administracyjnej 
Gabriela PIKOROVÁ
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