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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1132/2010, którą złożył Richard Prince (Polska) w sprawie swojej 
sytuacji osobistej i rzekomej dyskryminacji zagranicznych pracowników 
w Wielkiej Brytanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który mieszka w Irlandii Północnej, zgłasza skargę w związku 
z systemem rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii (WRS), który wprowadzono w 
2004 r., kiedy do UE przystąpiły nowe państwa członkowskie. Według składającego petycję 
system ten jest środkiem dyskryminacyjnym dotyczącym pracowników zagranicznych 
ubiegających się o świadczenia socjalne. Składający petycję cierpi na poważne problemy ze 
zdrowiem, które nie są według niego traktowane z należytą powagą, i wzywa Parlament 
Europejski, aby zajął się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 stycznia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 18 lipca 2011 r.

Składający petycję jest obywatelem Polski, który mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie 
pracował jako kierowca ciężarówki. Twierdzi on, że system rejestracji pracowników 
w Wielkiej Brytanii (WRS) jest dyskryminujący oraz że pracownicy migrujący nie byli 
poinformowani o obowiązku rejestracji, co ma znaczenie przy ubieganiu się o świadczenia 
socjalne. Ponadto oświadcza, że od czerwca 2009 r. ma problemy z kręgosłupem, i jest 
zdania, że jego stan zdrowia uniemożliwia mu wykonywanie jakiejkolwiek pracy, ale lekarz 
w urzędzie ds. zasiłków uważa go za zdolnego do pracy, w związku z czym wypłacanie 
świadczenia z tytułu niezdolności do pracy zostało wstrzymane. Ponadto skarży się, że 
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wstrzymano wypłacany mu dodatek mieszkaniowy.

Od marca 2011 r. składający petycję przedkładał Parlamentowi dodatkowe dokumenty 
zawierające korespondencję z sądem krajowym w sprawie zarzutów wobec krajowego 
sędziego dotyczących uchybień sędziego w sprawie wniesionej przez składającego petycję 
przeciwko byłemu pracodawcy. Wniósł również skargi na prokuratora przesłuchującego 
pozwanego i jego obrońcę. 

Uwagi Komisji

System rejestracji pracowników

Obowiązujące w UE przepisy nadają zasadniczo obywatelom UE prawo do swobodnego 
przemieszczania się do innego państwa w celu podjęcia pracy bez konieczności uzyskiwania 
pozwolenia na pracę. Niemniej jednak zgodnie z przepisami przejściowymi ustanowionymi w 
traktacie akcesyjnym w przypadku 8 z 10 nowych państw, które przystąpiły do UE w dniu 1 
maja 2004 r. („UE-8”), prawo to mogło być tymczasowo ograniczone przez inne państwa 
członkowskie UE w odniesieniu do obywateli UE-8. Przepisy takie obowiązywały w 
przypadku większości poprzednich rozszerzeń UE, a celem ich jest stopniowe wdrażanie 
przepisów UE w zakresie swobodnego przepływu pracowników, aby uniknąć zakłóceń na 
rynku pracy wywołanych nagłym napływem pracowników. Wielka Brytania skorzystała z tej 
możliwości i do dnia 30 kwietnia 2011 r. wymagała odpłatnej rejestracji w WRS od 
pracowników, którzy chcieli pracować w Wielkiej Brytanii, a pochodzili z 8 nowych państw 
członkowskich. 

Wbrew opinii składającego petycję wymaganie od polskich pracowników rejestracji 
wykonywanej pracy nie jest aktem dyskryminacji ze względu na przynależność państwową 
w rozumieniu prawa UE. Od dnia 1 maja 2011 r. obywatele UE-8 w pełni korzystają z prawa 
do swobodnego przemieszczania się w takim samym zakresie jak inni pracownicy UE.

Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy

Przepisy przejściowe nie zezwalają państwom członkowskim na odstępstwo od prawa UE 
dotyczącego równego traktowania bez względu na przynależność państwową w odniesieniu 
do świadczeń zabezpieczenia społecznego takich jak świadczenie z tytułu niezdolności do 
pracy. Jednak świadczenie składającego petycję zostało prawdopodobnie cofnięte nie dlatego, 
że nie jest on obywatelem Wielkiej Brytanii lub że podlega rejestracji w WRS, ale dlatego, że 
nie jest uznawany za niezdolnego do pracy. Wbrew opinii składającego petycję wstrzymanie 
wypłacanego mu świadczenia nie jest zatem sprzeczne z prawem UE, ponieważ kryteria 
uprawniające do otrzymywania świadczeń wchodzą w zakres kompetencji poszczególnych 
państw członkowskich i są określone jedynie prawem krajowym. Ponieważ świadczenia 
z tytułu niezdolności do pracy z reguły można otrzymać tylko wówczas, gdy wykonywanie 
pracy jest niemożliwe, składający petycję powinien skorzystać ze środków odwoławczych 
dostępnych na szczeblu krajowym, jeśli uważa, że jest niezdolny do pracy i powinno mu 
przysługiwać prawo do zasiłku.

Dodatek mieszkaniowy
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Składający petycję przedstawił dodatkowe dokumenty w styczniu i lutym 2011 r., z których 
wynika, że wypłacanie dodatku mieszkaniowego zostało wstrzymane, ponieważ władze 
Wielkiej Brytanii uznały, że nie spełniał on jednego z warunków określonych w prawie 
krajowym, zgodnie z którym obywatele UE muszą mieć specjalne prawo do pobytu, np. 
prawo do pobytu ze względu na pracę. 

Zgodnie z prawem UE pracownicy migrujący z UE są uprawnieni do traktowania na równi 
z obywatelami państwa przyjmującego w zakresie dostępu do świadczeń społecznych takich 
jak dodatek mieszkaniowy. Ponadto pracownik migrujący z UE, który już nie pracuje, może 
zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2004/38 zachować status pracownika i ma wówczas prawo 
do równego traktowania w zakresie określonym w Traktacie. Składający petycję już jednak 
nie pracuje. Wygląda na to, że nie mógł także być uznany za osobę zachowującą status 
pracownika, jeśli rzeczywiście pracował w Wielkiej Brytanii bez rejestracji w WRS, na co 
wskazują niektóre z dostarczonych dokumentów, ponieważ zgodnie z przepisami 
przejściowymi Wielka Brytania mogła wymagać od obywateli Polski rejestracji, co oznacza, 
że nie pracował w Wielkiej Brytanii legalnie. Zdaniem Komisji składający petycję nie może 
wobec tego powoływać się na powyższe przepisy UE, nie będąc uznanym za kwalifikującego 
się do otrzymywania dodatku mieszkaniowego.

Dodatkowe dokumenty dostarczone od marca 2011 r.

Zarzuty wobec krajowego sędziego, prokuratora i obrońcy dotyczące naruszenia obowiązków 
służbowych wchodzą wyłącznie w zakres prawa krajowego. 

Wnioski

Petycja nie wskazuje na naruszenie prawa UE. Dotyczy ona spraw wchodzących w zakres 
prawa krajowego.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Jako uzupełnienie do petycji, składający petycję dosłał rozmaite dodatkowe pisma, w których 
szczegółowo opisuje sposób, w jaki postrzega wiele różnych aspektów toczących się 
krajowych postępowań sądowych oraz innych postępowań wszczętych z jego inicjatywy. 
Ponawia swą pierwotnie złożoną skargę dotyczącą dyskryminacji ze strony urzędu ds. 
mieszkalnictwa i sędziego poprzez nieprzyjęcie złożonego przez niego wniosku o dodatek 
mieszkaniowy. 

W przypadku gdy składający petycję ponownie zgłosi jedną ze swych skarg, tj. stwierdzi, że 
przysługuje mu dodatek mieszkaniowy, Komisja będzie mogła jedynie potwierdzić podane 
wcześniej informacje, według których z uwagi na sytuację osobistą składający petycję nie 
może powołać się na przepisy prawa UE, zgodnie z którymi pracownicy migrujący z UE lub 
pracownicy posiadający status pracowników migrujących z UE mają prawo być traktowani na 
równi z obywatelami danego państwa w zakresie dostępu do świadczeń społecznych takich 
jak dodatek mieszkaniowy.

Na ogół prawo do dodatku przysługuje danej osobie, jeżeli spełnia ona warunki prawa 
krajowego. Prawo krajowe i ustanowione w nim warunki uprawniające do otrzymywania 
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dodatków muszą być zgodne z prawem UE, jednak w odniesieniu do dodatku 
mieszkaniowego Komisja wyjaśniła już, że petycja nie wskazuje na naruszenie prawa UE. W 
gestii sądu krajowego zatem leży podjęcie ostatecznej decyzji co do tego, czy składający 
petycję spełnia warunki prawa krajowego uprawniające do otrzymywania dodatku 
mieszkaniowego oraz ustalenie faktów w tej konkretnej sprawie. 

Żadne z dodatkowych nadesłanych pism nie zawiera elementów, które pozwoliłyby Komisji 
zmienić stanowisko wyrażone w poprzednim komunikacie.  


