
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 6 grudnia 2010 r. 

w sprawie stanowiska Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu utworzonego Umową 
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją 
Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w odniesieniu do 
zastąpienia załącznika II tej umowy dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego 

(2011/505/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 79 ust. 2 lit. b) w związku z art. 
218 ust. 9, 

uwzględniając decyzję 2002/309/WE Rady i – w odniesieniu do 
Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej – 
Komisji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zawarcia siedmiu 
umów z Konfederacją Szwajcarską ( 1 ), w szczególności jej art. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwaj
carską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego prze
pływu osób ( 2 ) (zwana dalej „Umową”) weszła w życie 
w dniu 1 czerwca 2002 r. 

(2) Artykuł 18 Umowy stanowi, że Wspólny Komitet może, 
w drodze decyzji, przyjmować zmiany do Umowy, 
w tym do załącznika II do Umowy dotyczącego koordy
nacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

(3) W celu zapewnienia spójnego i właściwego stosowania 
aktów prawnych Unii oraz uniknięcia trudności administ
racyjnych i ewentualnych problemów prawnych należy 
zmienić załącznik II do Umowy, tak aby włączyć do 
niego akty prawne Unii, do których Umowa 
w dotychczasowym brzmieniu się nie odnosi. 

(4) Dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy 
ujednolicić załącznik II do Umowy i protokół załączony 
do tego załącznika. 

(5) Do niniejszej decyzji zastosowanie ma Protokół 
w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa 

i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpie
czeństwa i sprawiedliwości załączony do Traktatu o Unii 
Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro
pejskiej. Protokół w sprawie stanowiska Danii załączony 
do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ma również zasto
sowanie do niniejszej decyzji. 

(6) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska 
Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Trak
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i bez 
uszczerbku dla art. 4 tego protokołu, te państwa człon
kowskie nie uczestniczą w przyjęciu niniejszej decyzji, 
nie są nią związane, ani jej nie stosują. Zgodnie z art. 
1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego 
do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dania nie uczest
niczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana, 
ani jej nie stosuje. 

(7) Zobowiązania zawarte w Umowie, które objęte są 
zakresem stosowania postanowień części trzeciej tytułu 
V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie są 
wiążące dla Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa 
jako zobowiązania na podstawie prawa unijnego, ale 
mają one zastosowanie jako zobowiązania wynikające 
z uzgodnień pomiędzy tymi państwami członkowskimi 
a Konfederacją Szwajcarską, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu ustanowio
nego na mocy art. 14 Umowy między Wspólnotą Europejską 
i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją 
Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego prze
pływu osób jest oparte na projekcie decyzji Wspólnego Komi
tetu zamieszczonym w załączniku I do niniejszej decyzji.
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Artykuł 2 

Niniejszym zatwierdza się deklarację zamieszczoną w załączniku II do niniejszej decyzji, która zostanie 
złożona w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu podczas przyjmowania przez Wspólny 
Komitet decyzji, o której mowa w art. 1. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2010 r. 

W imieniu Rady 

J. MILQUET 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I 

PROJEKT 

DECYZJI NR …/2010 WSPÓLNEGO KOMITETU 

ustanowionego na mocy art. 14 Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie 

swobodnego przepływu osób 

z dnia … 

zastępującej załącznik II tej umowy dotyczący koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

WSPÓLNY KOMITET, 

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją 
Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego prze
pływu osób (zwaną dalej „Umową”), w szczególności jej art. 18, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Umowa została podpisana w dniu 21 czerwca 1999 r. 
i weszła w życie w dniu 1 czerwca 2002 r. 

(2) Załącznik II do Umowy dotyczący koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego został ostatnio zmieniony 
decyzją nr 1/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. ( 1 ) 
i powinien obecnie zostać zaktualizowany w celu 
uwzględnienia nowych aktów prawnych Unii Europej
skiej, które weszły w życie od tego czasu, 
w szczególności rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego ( 2 ) i środków przyjętych w celu wdrożenia 
tego rozporządzenia. 

(3) Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 zastąpiło rozporzą
dzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 
1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie ( 3 ). 

(4) Dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy 
ujednolicić w formie wiążącego prawnie tekstu załącznik 
II do Umowy i protokół załączony do tego załącznika. 

(5) Załącznik II do Umowy należy dostosowywać do zmian 
w odpowiednich aktach prawnych Unii Europejskiej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik II do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją 
Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego prze
pływu osób zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do 
niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję sporządzono w języku: angielskim, bułgar
skim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, 
greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, nider
landzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, 
słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim, 
przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi auten
tyczne. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przy
jęciu. 

Sporządzono w … dnia … 

W imieniu Wspólnego Komitetu 

Przewodniczący Sekretarze
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK II 

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

Artykuł 1 

1) Umawiające się strony zgadzają się, w odniesieniu do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, na 
stosowanie między sobą aktów prawnych Unii Europejskiej, do których odnosi się i które zmienia sekcja 
A niniejszego załącznika, lub równoważnych im zasad. 

2) Określenie »państwo(-a) członkowskie« zawarte w aktach prawnych, o których mowa w sekcji A niniejszego 
załącznika, oprócz państw objętych odpowiednimi aktami prawnymi Unii Europejskiej obejmuje również Szwajcarię. 

Artykuł 2 

1) Na użytek stosowania postanowień niniejszego załącznika umawiające się strony należycie uwzględniają akty 
prawne Unii Europejskiej, o których mowa w sekcji B niniejszego załącznika. 

2) Na użytek stosowania postanowień niniejszego załącznika umawiające się strony biorą pod uwagę akty prawne Unii 
Europejskiej, o których mowa w sekcji C niniejszego załącznika. 

Artykuł 3 

1) Przepisy szczególne dotyczące ustaleń przejściowych w odniesieniu do ubezpieczenia od utraty pracy dla obywateli 
niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej posiadających zezwolenie na pobyt w Szwajcarii ważne przez okres 
krótszy niż jeden rok, dotyczące szwajcarskich zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń w ramach planów świadczeń 
pracowniczych w zakresie emerytur, rent rodzinnych i rent inwalidzkich określono w protokole do niniejszego załącz
nika. 

2) Protokół stanowi integralną część niniejszego załącznika. 

SEKCJA A: AKTY PRAWNE STANOWIĄCE PRZEDMIOT ODNIESIENIA 

1. Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordy
nacji systemów zabezpieczenia społecznego ( 1 ) zmienione rozporządzeniem (WE) nr 988/2009 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego oraz określającym treść załączników ( 2 ). 

Do celów niniejszej Umowy rozporządzenie (WE) nr 883/2004 dostosowuje się w następujący sposób: 

a) w sekcji I załącznika I dodaje się tekst w brzmieniu: 

»S z w a j c a r i a 

Przepisy kantonalne dotyczące zaliczek z tytułu świadczeń alimentacyjnych na podstawie art. 131 ust. 2 i art. 293 
ust. 2 federalnego Kodeksu cywilnego.«; 

b) w sekcji II załącznika I dodaje się tekst w brzmieniu: 

»S z w a j c a r i a 

Zasiłki z tytułu urodzenia się dziecka i zasiłki z tytułu adopcji zgodnie z obowiązującymi przepisami kantonalnymi 
na podstawie art. 3 ust. 2 federalnej ustawy o dodatkach rodzinnych.«; 

c) w załączniku II dodaje się tekst w brzmieniu: 

»N i e m c y - S z w a j c a r i a 

a) Konwencja o zabezpieczeniu społecznym z dnia 25 lutego 1964 r. zmieniona konwencjami uzupełniającymi nr 
1 z dnia 9 września 1975 r. i nr 2 z dnia 2 marca 1989 r.: 

(i) ust. 9b pkt 1 nr 1–4 protokołu końcowego (mające zastosowanie ustawodawstwo i uprawnienia do 
rzeczowych świadczeń chorobowych dla mieszkańców niemieckiej eksklawy Büsingen); 

(ii) ust. 9e pkt 1 lit. b) zdanie pierwsze, drugie i czwarte protokołu końcowego (dostęp do dobrowolnego 
ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech poprzez zmianę miejsca zamieszkania w Niemczech);
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b) Konwencja o ubezpieczeniu od utraty pracy z dnia 20 października 1982 r. zmieniona protokołem dodat
kowym z dnia 22 grudnia 1992 r.: 

(i) art. 8 ust. 5, Niemcy (gmina Büsingen) przeznaczają kwotę równoważną kwocie wkładu wypłacanego przez 
kanton na mocy przepisów prawa szwajcarskiego na pokrycie kosztów udziału pracowników objętych tym 
postanowieniem w środkach na rzecz promowania zatrudnienia. 

H i s z p a n i a - S z w a j c a r i a 

Punkt 17 do protokołu końcowego konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 13 października 1969 r. zmie
nionej konwencją uzupełniającą z dnia 11 czerwca 1982 r.; na mocy tego przepisu osoby ubezpieczone w ramach 
systemu hiszpańskiego są zwolnione z wymogu przystąpienia do szwajcarskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. 

W ł o c h y - S z w a j c a r i a 

Artykuł 9 ust. 1 konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia 14 grudnia 1962 r. zmienionej konwencją uzupeł
niającą nr 1 z dnia 18 grudnia 1963 r., umową uzupełniającą z dnia 4 lipca 1969 r., protokołem dodatkowym z dnia 
25 lutego 1974 r. oraz umową uzupełniającą nr 2 z dnia 2 kwietnia 1980 r.«; 

d) w załączniku IV dodaje się tekst w brzmieniu: 

»S z w a j c a r i a«; 

e) w części 1 załącznika VIII dodaje się tekst w brzmieniu: 

»S z w a j c a r i a 

Wszelkie wnioski o emerytury, renty rodzinne i renty inwalidzkie w ramach systemu podstawowego (ustawa federalna 
o emeryturach i rentach rodzinnych oraz ustawa federalna o ubezpieczeniach na wypadek inwalidztwa) oraz emery
tury w ramach planów ustawowych świadczeń pracowniczych (ustawa federalna o planach świadczeń pracowniczych 
w ramach ubezpieczeń emerytalnych, rodzinnych i na wypadek inwalidztwa).«; 

f) w części 2 załącznika VIII dodaje się tekst w brzmieniu: 

»S z w a j c a r i a 

Emerytury, renty rodzinne i renty inwalidzkie w ramach ustawowych planów świadczeń pracowniczych (ustawa 
federalna o planach świadczeń pracowniczych w ramach ubezpieczeń emerytalnych, rodzinnych i na wypadek inwa
lidztwa).«; 

g) w części II załącznika IX dodaje się tekst w brzmieniu: 

»S z w a j c a r i a 

Renty rodzinne i renty inwalidzkie w ramach ustawowych planów świadczeń pracowniczych (ustawa federalna 
o planach świadczeń pracowniczych w ramach ubezpieczeń emerytalnych, rodzinnych i na wypadek inwalidztwa).«; 

h) w załączniku X dodaje się tekst w brzmieniu: 

»1. Świadczenia uzupełniające (ustawa federalna o świadczeniach uzupełniających z dnia 19 marca 1965 r.) oraz 
podobne świadczenia przewidziane w przepisach kantonalnych. 

2. Renty z tytułu ubóstwa przyznawane w ramach ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa (art. 28 ust. 1a ustawy 
federalnej o ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa z dnia 19 czerwca 1959 r., zmienionej w dniu 7 października 
1994 r.). 

3. Nieskładkowe świadczenia o charakterze mieszanym na wypadek bezrobocia przewidziane w przepisach kanto
nalnych. 

4. Nieskładkowe nadzwyczajne renty inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych (art. 39 ustawy federalnej 
o ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa z dnia 19 czerwca 1959 r.), które przed okresem niezdolności do 
pracy nie podlegały przepisom szwajcarskiego ustawodawstwa na podstawie pracy jako pracownik najemny lub 
jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek.«; 

i) w załączniku XI dodaje się tekst w brzmieniu: 

»S z w a j c a r i a 

1. Artykuł 2 ustawy federalnej o ubezpieczeniu emerytalnym i rentach rodzinnych oraz art. 1 ustawy federalnej 
o ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, które regulują dobrowolne ubezpieczenie w tych kategoriach ubezpie
czeń dla obywateli Szwajcarii zamieszkałych w państwach nieobjętych niniejszą Umową, mają zastosowanie do 
osób mieszkających poza terytorium Szwajcarii, które są obywatelami innych państw, do których niniejsza Umowa 
ma zastosowanie, oraz do uchodźców i bezpaństwowców przebywających na terytorium tych państw, w przypadku 
gdy osoby te przystępują do systemu ubezpieczenia dobrowolnego nie później niż w ciągu jednego roku od dnia, 
w którym wygasa ich ubezpieczenie emerytalne, rodzinne i na wypadek inwalidztwa po co najmniej pięcioletnim 
nieprzerwanym okresie ubezpieczenia.
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2. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia emerytalnego, rodzinnego i na wypadek inwalidztwa danej osoby po co 
najmniej pięcioletnim nieprzerwanym okresie ubezpieczenia, osobie takiej nadal przysługuje ubezpieczenie za 
zgodą pracodawcy, jeżeli pracuje ona w państwie, do którego niniejsza Umowa nie ma zastosowania, na rzecz 
pracodawcy posiadającego siedzibę w Szwajcarii oraz jeżeli złoży ona stosowny wniosek w terminie sześciu 
miesięcy od dnia wygaśnięcia ubezpieczenia. 

3. Ubezpieczenie obowiązkowe w ramach szwajcarskiego ubezpieczenia zdrowotnego i ewentualne wyłączenia 

a) przepisy prawa szwajcarskiego regulujące obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne mają zastosowanie do nastę
pujących osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Szwajcarii: 

(i) osoby podlegające przepisom prawa szwajcarskiego na mocy tytułu II rozporządzenia; 

(ii) osoby, w odniesieniu do których Szwajcaria ponosi koszty świadczeń, zgodnie z art. 24, 25, 26 rozpo
rządzenia; 

(iii) osoby otrzymujące świadczenia w ramach szwajcarskiego ubezpieczenia od utraty pracy; 

(iv) członkowie rodziny osób, o których mowa w ppkt (i) oraz (iii), lub osoby będącej pracownikiem najemnym 
lub prowadzącej działalność na własny rachunek zamieszkałej w Szwajcarii, która jest ubezpieczona 
w ramach szwajcarskiego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, chyba że tacy członkowie rodziny mają 
miejsce zamieszkania w jednym z następujących państw: Danii, Hiszpanii, na Węgrzech, w Portugalii, 
Szwecji lub Zjednoczonym Królestwie; 

(v) członkowie rodziny osób, o których mowa w ppkt (ii), lub emeryta mającego miejsce zamieszkania 
w Szwajcarii, który jest ubezpieczony w ramach szwajcarskiego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, 
chyba że tacy członkowie rodziny mają miejsce zamieszkania w jednym z następujących państw: Danii, 
Portugalii, Szwecji lub Zjednoczonym Królestwie. 

Za członków rodziny uznaje się te osoby, które zgodnie z prawodawstwem państwa zamieszkania są określone 
jako członkowie rodziny; 

b) osoby, o których mowa w lit. a), mogą na swój wniosek zostać wyłączone z ubezpieczenia obowiązkowego, 
jeżeli i dopóki mają miejsce zamieszkania w jednym z następujących państw: Niemczech, Francji, we Włoszech, 
w Austrii oraz, w przypadku osób, o których mowa w lit. a) ppkt (iv) i (v), w Finlandii, a także, w przypadku 
osób, o których mowa w lit. a) ppkt (ii), w Portugalii, i mogą udowodnić, że kwalifikują się do ubezpieczenia na 
wypadek choroby. 

Taki wniosek 

aa) musi zostać złożony w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym skuteczny staje się obowiązek ubezpie
czenia w Szwajcarii; w uzasadnionych przypadkach, jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie, 
wyłączenie staje się skuteczne z dniem rozpoczęcia zobowiązań ubezpieczeniowych; 

bb) musi dotyczyć wszystkich członków rodziny mających miejsce zamieszkania w tym samym państwie. 

4. Jeżeli osoba podlegająca przepisom prawa szwajcarskiego na mocy tytułu II rozporządzenia podlega do celów 
ubezpieczenia zdrowotnego, w wyniku zastosowania postanowień ust. 3 lit. b), przepisom prawa innego państwa 
objętego niniejszą Umową, koszty takich świadczeń rzeczowych w związku z wypadkami niezwiązanymi z pracą są 
ponoszone w równej mierze przez ubezpieczyciela szwajcarskiego zapewniającego ubezpieczenie od wypadków 
przy pracy i niezwiązanych z pracą oraz od chorób zawodowych oraz przez właściwą instytucję ubezpieczenia 
zdrowotnego, jeżeli osoba taka jest uprawniona do otrzymania świadczeń rzeczowych od obydwu instytucji. 
Ubezpieczyciel szwajcarski udzielający ubezpieczenia od wypadków przy pracy i niezwiązanych z pracą oraz od 
chorób zawodowych pokrywa całość kosztów w przypadku wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy 
i chorób zawodowych, nawet jeżeli dana osoba jest uprawniona do otrzymania świadczeń od instytucji ubezpie
czenia zdrowotnego w kraju zamieszkania. 

5. Osoby, które pracują, ale nie mają miejsca zamieszkania w Szwajcarii i które są objęte ustawowym ubezpieczeniem 
w swoim państwie zamieszkania zgodnie z ust. 3 lit. b) oraz członkowie ich rodziny podlegają podczas pobytu 
w Szwajcarii przepisom art. 19 rozporządzenia. 

6. Do celów stosowania art. 18, 19, 20, 27 rozporządzenia w Szwajcarii właściwy ubezpieczyciel pokrywa wszystkie 
zafakturowane koszty. 

7. Ukończone okresy otrzymywania zasiłku dziennego w ramach systemu ubezpieczeń innego państwa, do którego 
niniejsza Umowa ma zastosowanie, są brane pod uwagę w celu zmniejszenia lub podniesienia ewentualnej rezerwy 
w zakresie ubezpieczenia z tytułu zasiłku dziennego w przypadku macierzyństwa lub choroby, jeżeli dana osoba 
ubezpieczy się u ubezpieczyciela szwajcarskiego w terminie trzech miesięcy od wygaśnięcia ubezpieczenia w innym 
kraju.
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8. Osoba, która wykonywała pracę zarobkową lub prowadziła zarobkową działalność na własny rachunek 
w Szwajcarii i która zaspokajała swoje potrzeby życiowe, a następnie musiała zaprzestać działalności z powodu 
wypadku lub choroby i nie podlega już ustawodawstwu szwajcarskiemu w zakresie ubezpieczenia na wypadek 
inwalidztwa, jest uznawana za objętą tego rodzaju ubezpieczeniem do celów zakwalifikowania jej do środków 
rehabilitacyjnych do momentu wypłaty renty inwalidzkiej i przez cały okres korzystania z takich środków, pod 
warunkiem że nie podjęła ona nowej działalności poza terytorium Szwajcarii.«. 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wyko
nywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ( 1 ). 

Na użytek niniejszej Umowy rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dostosowuje się w następujący sposób: 

a) w załączniku 1 dodaje się tekst w brzmieniu: 

»Umowa między Szwajcarią a Francją z dnia 26 października 2004 r. ustanawiająca specjalne procedury w zakresie 
zwrotu kosztów świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej. 

Umowa między Szwajcarią a Włochami z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiająca specjalne procedury w zakresie 
zwrotu kosztów świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej.«. 

3. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. dotyczące stosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz członków ich rodzin, przemiesz
czających się we Wspólnocie ( 2 ), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 592/2008 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. ( 3 ), w brzmieniu mającym zastosowanie między Szwajcarią a państwami członkow
skimi przed wejściem w życie niniejszej decyzji, oraz w przypadku odniesień zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 
883/2004 i (WE) nr 987/2009, a także w odniesieniu do przypadków, które wystąpiły w przeszłości. 

4. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 
1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzą
cych działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin, przemieszczających się we Wspólnocie ( 4 ), ostatnio 
zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 120/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. ( 5 ), w brzmieniu mającym zastoso
wanie między Szwajcarią a państwami członkowskimi przed wejściem w życie niniejszej decyzji, oraz przypadku 
odniesień zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 883/2004 i nr 987/2009, a także w odniesieniu do przypadków, 
które wystąpiły w przeszłości. 

5. Dyrektywa Rady 98/49/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie ochrony uprawnień do dodatkowych świadczeń 
emerytalnych lub rentowych pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek przemieszczających 
się we Wspólnocie ( 6 ). 

SEKCJA B: AKTY PRAWNE NALEŻYCIE UWZGLĘDNIANE PRZEZ UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY 

1) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr A1 z dnia 12 czerwca 
2009 r. w sprawie ustanowienia procedury dialogu i koncyliacji w zakresie ważności dokumentów, określenia 
ustawodawstwa właściwego oraz udzielania świadczeń na mocy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady ( 7 ). 

2) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr A2 z dnia 12 czerwca 
2009 r. dotycząca wykładni art. 12 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników delegowanych i osób wykonujących pracę na własny 
rachunek, tymczasowo pracujących poza państwem właściwym ( 8 ). 

3) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr A3 z dnia 17 grudnia 
2009 r. w sprawie sumowania nieprzerwanych okresów delegowania ukończonych na podstawie rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 9 ).
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4) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr E1 z dnia 12 czerwca 
2009 r. w sprawie praktycznych porozumień dotyczących okresu przejściowego dla wymiany danych drogą elek
troniczną, o której mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 ( 1 ). 

5) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr F1 z dnia 12 czerwca 
2009 r. dotycząca wykładni art. 68 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady odno
szącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych ( 2 ). 

6) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr H1 z dnia 12 czerwca 
2009 r. dotycząca zasad przechodzenia od rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozpo
rządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz stosowania decyzji i zaleceń 
Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ( 3 ). 

7) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr H2 z dnia 12 czerwca 
2009 r. w sprawie sposobu działania i składu Komisji Technicznej ds. Przetwarzania Danych przy Komisji Admi
nistracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ( 4 ). 

8) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr H3 z dnia 
15 października 2009 r. dotycząca daty, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu kursu wymiany, o którym 
mowa w art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 ( 5 ). 

9) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr H4 z dnia 22 grudnia 
2009 r. dotycząca składu i metod działania Komisji Obrachunkowej przy Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji 
Systemów Zabezpieczenia Społecznego ( 6 ). 

10) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr H5 z dnia 18 marca 
2010 r. dotycząca współpracy w zwalczaniu nadużyć finansowych i błędów w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 
883/2004 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 987/2009 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego ( 7 ). 

11) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr P1 z dnia 12 czerwca 
2009 r. w sprawie wykładni art. 50 ust. 4, art. 58 i art. 87 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyznawania świadczeń z tytułu inwalidztwa, starości oraz rent rodzin
nych ( 8 ). 

12) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 
2009 r. dotycząca europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego ( 9 ). 

13) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S2 z dnia 12 czerwca 
2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego ( 10 ). 

14) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S3 z dnia 12 czerwca 
2009 r. określająca świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz art. 25 lit. A) ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
987/2009 ( 11 ). 

15) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S4 z dnia 
2 października 2009 r. dotycząca procedur zwrotów kosztów w celu wykonywania art. 35 i 41 rozporządzenia 
(WE) (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 12 ).
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16) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S5 z dnia 
2 października 2009 r. w sprawie wykładni pojęcia »świadczenia rzeczowe«, o którym mowa w art. 1 lit. va) 
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, w przypadku choroby lub macierzyństwa 
zgodnie z art. 17, 19, 20, 22, art. 24 ust. 1, art. 25, 26, art. 27 ust. 1, 3, 4 i 5, art. 28, 34 oraz art. 36 ust. 1 
i 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dla celów kalkulacji kwot podlegających 
zwrotowi na mocy art. 62, 63 i 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 ( 1 ). 

17) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S6 z dnia 22 grudnia 
2009 r. w sprawie rejestracji w państwie członkowskim zamieszkania zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 
987/2009 oraz tworzenia rejestrów zgodnie z art. 64 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 ( 2 ). 

18) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S7 z dnia 22 grudnia 
2009 r. dotycząca przejścia od rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 i nr 574/72 do rozporządzeń (WE) nr 883/2004 
i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania procedur zwrotu kosztów ( 3 ). 

19) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr U1 z dnia 12 czerwca 
2009 r. dotycząca art. 54 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 odnoszącego 
się do zwiększeń zasiłku dla bezrobotnych dla członków rodziny pozostających na utrzymaniu ( 4 ). 

20) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr U2 z dnia 12 czerwca 
2009 r. w sprawie zakresu art. 65 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego uprawnienia do zasiłków dla bezrobotnych osób całkowicie bezrobotnych innych niż pracownicy 
przygraniczni, które, w okresie ich ostatniego zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, miały miejsce zamiesz
kania na terytorium państwa członkowskiego innego niż właściwe państwo członkowskie ( 5 ). 

21) Decyzja Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr U3 z dnia 12 czerwca 
2009 r. w sprawie zakresu pojęcia »bezrobocie częściowe« mającego zastosowanie do osób bezrobotnych, o których 
mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 6 ). 

SEKCJA C: AKTY PRAWNE, KTÓRE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY BIORĄ POD UWAGĘ 

1. Zalecenie Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr U1 z dnia 12 czerwca 
2009 r. dotyczące ustawodawstwa mającego zastosowanie do osób bezrobotnych prowadzących działalność zawo
dową lub handlową w niepełnym wymiarze w państwie członkowskim innym niż państwo miejsca zamieszkania ( 7 ). 

2. Zalecenie Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr U2 z dnia 12 czerwca 
2009 r. dotyczące stosowania art. 64 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
do bezrobotnych towarzyszących swym małżonkom lub partnerom wykonującym działalność zawodową lub hand
lową w państwie członkowskim innym niż państwo właściwe ( 8 ).
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PROTOKÓŁ 

do załącznika II do Umowy 

I. Ubezpieczenie od utraty pracy 

Następujące ustalenia stosuje się do pracowników będących obywatelami Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, 
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii 
i Republiki Słowackiej do dnia 30 kwietnia 2011 r. i do pracowników będących obywatelami Republiki Bułgarii 
i Rumunii do dnia 31 maja 2016 r. 

1. Następujące zasady mają zastosowanie w odniesieniu do ubezpieczenia od utraty pracy dla pracowników posia
dających zezwolenie na pobyt, którego okres ważności jest krótszy niż jeden rok: 

1.1. Jedynie pracownicy, którzy uiszczali składki w Szwajcarii przez minimalny okres wymagany na mocy federalnej 
ustawy o ubezpieczeniach od utraty pracy i zasiłkach w przypadku niewypłacalności (loi fédérale sur l’assurance- 
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – LACI) ( 1 ) i którzy spełniają również inne warunki kwalifi
kowalności do zasiłków dla bezrobotnych, są uprawnieni do takiego zasiłku zapewnianego przez ubezpieczenie 
od utraty pracy na warunkach ustanowionych przez prawo. 

1.2. Część składek pobieranych w przypadku pracowników, których okres składkowy jest zbyt krótki, aby uprawniał 
ich do zasiłku dla bezrobotnych w Szwajcarii na mocy pkt 1.1, zwraca się ich państwom pochodzenia zgodnie 
z przepisami zawartymi w pkt 1.3 w celu pokrycia kosztów zasiłków udzielanych tym pracownikom 
w przypadku całkowitego bezrobocia; pracownicy ci nie są zatem uprawnieni do zasiłku w przypadku całkowi
tego bezrobocia w Szwajcarii. Są jednak uprawnieni do zasiłków związanych ze złymi warunkami pogodowymi 
i w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Zasiłki w przypadku całkowitego bezrobocia wypłaca państwo 
pochodzenia, pod warunkiem że zainteresowani pracownicy są gotowi do podjęcia pracy. Okresy ubezpieczenia 
ukończone w Szwajcarii są uwzględniane w ten sam sposób, w jaki byłyby uwzględniane, gdyby zostały ukoń
czone w państwie pochodzenia. 

1.3. Część składek pobieranych w przypadku pracowników, o których mowa w pkt 1.2, zwraca się co roku zgodnie 
z następującymi przepisami: 

a) całość składek tych pracowników oblicza się, dla danego kraju, na podstawie rocznej liczby zatrudnionych 
pracowników i średnich rocznych składek płaconych w odniesieniu do każdego pracownika (składek praco
dawcy i pracownika); 

b) część obliczonej w ten sposób kwoty odpowiadającą względnej części, jaką stanowi zasiłek dla bezrobotnych 
jako odsetek wszystkich zasiłków, o których mowa w pkt 1.2, zwraca się państwu pochodzenia pracowników 
oraz część tej kwoty zatrzymuje Szwajcaria jako rezerwę na kolejne zasiłki ( 2 ); 

c) co roku Szwajcaria składa oświadczenie przedstawiające zwrócone składki. Na wniosek państw pochodzenia 
w oświadczeniu wskazuje się podstawy obliczeń i zwrócone kwoty. Państwa pochodzenia co roku zawiada
miają Szwajcarię o liczbie osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych, o którym mowa w pkt 1.2. 

2. Jeżeli państwo członkowskie, którego dotyczy przedmiotowe ustalenie, ma trudności z zakończeniem ustaleń 
dotyczących zwrotu składek lub jeżeli Szwajcaria ma trudności z ustaleniami dotyczącymi sumowania, każda 
z umawiających się stron może skierować sprawę do Wspólnego Komitetu. 

II. Zasiłki pielęgnacyjne 

Zasiłki pielęgnacyjne przyznawane na mocy szwajcarskiej ustawy federalnej z dnia 19 czerwca 1959 r. 
o ubezpieczeniach na wypadek inwalidztwa (LAI) i ustawy federalnej z dnia 20 grudnia 1946 r. o emeryturach 
i rentach rodzinnych (LAVS) zmienionej w dniu 8 października 1999 r. przyznaje się wyłącznie, jeżeli zainteresowana 
osoba posiada miejsce zamieszkania w Szwajcarii. 

III. Plany świadczeń pracowniczych w zakresie emerytur, rent rodzinnych i rent inwalidzkich 

Niezależnie od przepisów art. 10 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 nabyte świadczenia przewidziane na 
mocy ustawy federalnej o swobodzie przenoszenia się w ramach planów świadczeń pracowniczych w zakresie 
emerytur, rent rodzinnych i rent inwalidzkich (Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité) z dnia 17 grudnia 1993 r. wypłaca się na wniosek osoby będącej pracownikiem najemnym lub 
wykonującej pracę na własny rachunek, która zamierza wyjechać ze Szwajcarii na stałe i która, w ramach tytułu II 
rozporządzenia, nie podlega ustawodawstwu szwajcarskiemu, pod warunkiem że opuszcza Szwajcarię w ciągu pięciu 
lat od wejścia w życie niniejszej Umowy”.
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( 1 ) Obecnie 12 miesięcy. 
( 2 ) Zwracane składki w przypadku pracowników, którzy skorzystają ze swojego prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Szwajcarii po 

płaceniu składek przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu kilku okresów zamieszkania – w okresie dwóch lat.



ZAŁĄCZNIK II 

DEKLARACJA 

dotycząca deklaracji w sprawie uczestnictwa Szwajcarii w komitetach 

Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących, o której mowa w tiret drugim 
deklaracji w sprawie uczestnictwa Szwajcarii w komitetach (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 72) została przemianowana 
na Komisję Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w art. 71 rozporządzenia (WE) nr 
883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.
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