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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0117/2013, którą złożył Cristinel Corobana (Rumunia), w imieniu
stowarzyszenia Freedom Smile, w sprawie domniemanego 
dyskryminowania rumuńskich studentów w Zjednoczonym Królestwie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że rumuńscy studenci są dyskryminowani w Zjednoczonym 
Królestwie, gdyż wymaga się od nich uzyskania specjalnych pozwoleń na podjęcie pracy w 
niepełnym wymiarze godzin oraz wykupienia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w 
związku z nieuznawaniem ogólnego ubezpieczenia zdrowotnego na poziomie UE. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Składający petycję odnosi się do publikacji medialnych ze Zjednoczonego Królestwa, z 
których wynikało, że rumuńscy studenci w Zjednoczonym Królestwie są dyskryminowani, 
ponieważ potrzebują pozwoleń (ang. yellow cards), aby pracować w Zjednoczonym 
Królestwie, oraz ponieważ od studentów z Rumunii i Bułgarii wymaga się posiadania 
prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego ze względu na to, iż wspólne ubezpieczenie unijne 
(składający petycję przypuszczalnie ma na myśli europejską kartę ubezpieczenia 
zdrowotnego) nie jest akceptowane przez Agencję Ochrony Granic Zjednoczonego Królestwa 
(ang. UK Border Agency) jako dowód kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej. 
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Składający petycję skarży się na to, że w 2013 r. studenci z Rumunii i Bułgarii, aby pracować 
w Zjednoczonym Królestwie, musieli mieć pozwolenie na pracę (ang. yellow cards). W 
rzeczywistości do dnia 31 grudnia 2013 r. w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii miały 
zastosowanie przepisy przejściowe określone we właściwych traktatach akcesyjnych, które 
umożliwiały państwom członkowskim ograniczenie – przy spełnieniu pewnych warunków –
dostępu obywateli Bułgarii i Rumunii do rynków pracy państw członkowskich do dnia 
31 grudnia 2013 r. Z prawnego punktu widzenia stosowanie przepisów przejściowych 
oznaczało, że w państwach członkowskich nadal obowiązywały krajowe przepisy w sprawie 
dostępu do rynku pracy, natomiast prawo unijne, w szczególności art. 45 TFUE i art. 1–6 
rozporządzenia (UE) nr 492/2011, nie miało zastosowania.

Zjednoczone Królestwo stosowało przepisy przejściowe dotyczące dostępu do swojego rynku 
pracy do dnia 31 grudnia 2013 r. Z tego względu od obywateli Rumunii, którzy chcieli podjąć 
pracę w czasie studiów, podczas wakacji lub w ramach praktyk zawodowych, wymagano 
pozwolenia na pracę. Obowiązek posiadania pozwolenia na pracę (ang. yellow cards) był 
zatem zgodny z prawem UE. Od dnia 1 stycznia 2014 r. ani obywatele Rumunii, ani 
obywatele Bułgarii nie potrzebują już pozwolenia, aby pracować w Zjednoczonym 
Królestwie.

Składający petycję utrzymuje również, że od studentów z Rumunii i Bułgarii wymaga się 
posiadania prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, a wspólne ubezpieczenie unijne nie jest 
akceptowane. 

Na podstawie unijnych przepisów w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego (rozporządzenie (WE) nr 883/2004) studenci przebywający czasowo w państwie, 
w którym studiują, są uznawani za zamieszkujących w swoim państwie pochodzenia. 

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego zapewnia kompleksową ochronę 
ubezpieczeniową, gdy obywatel UE, przenosząc się do przyjmującego państwa 
członkowskiego, nie zmienia miejsca zamieszkania w rozumieniu zasad koordynacji 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 i ma zamiar powrócić do państwa 
pochodzenia, np. w przypadku studiów lub delegacji do innego państwa członkowskiego1.

W związku z powyższym, jeżeli student w Zjednoczonym Królestwie okazuje europejską 
kartę ubezpieczenia zdrowotnego, to stanowi ona dowód wymaganej kompleksowej ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie opieki zdrowotnej. Z informacji zamieszczonych na stronie 
internetowej brytyjskiego rządu2 wynika, że europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jest 
akceptowana jako dowód kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie opieki 
zdrowotnej studentów.

Wniosek

                                               
1 COM(2009) 313 wersja ostateczna. 
2 Zob. strona internetowa Agencji Ochrony Granic Zjednoczonego Królestwa (ang. UK Border Agency) na 
temat opieki zdrowotnej oraz przepisów dotyczących obywateli Rumunii i Bułgarii przed dniem 1 stycznia 
2014 r. i po tej dacie: 
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/rightsandresponsibilites/healthcare/
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/.



CM\1022370PL.doc 3/3 PE529.948v01-00

PL

Wymóg posiadania przez studentów chcących podjąć pracę w Zjednoczonym Królestwie w 
2013 r. pozwolenia na pracę był zgodny z prawem UE. Wymóg ten zniesiono z dniem 
1 stycznia 2014 r.

Szczegółowe informacje przekazane przez składającego petycję na temat wymogu 
dotyczącego ubezpieczenia zdrowotnego oraz dostępne informacje dotyczące procedur 
stosowanych w Zjednoczonym Królestwie nie wskazują na naruszenie prawa UE, w 
szczególności rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. 


