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D R  A L E K S A N D R A  S Z C Z E R B A - Z A W A D A

PRAWA OBYWATELI PAŃSTW 
TRZECICH W UNII EUROPEJSKIEJ



STATUS OBYWATELI PAŃSTW 
TRZECICH W PRAWIE UE

• Uprzywilejowany status obywateli UE;

• Mniej korzystna sytuacja prawna obywateli państw 

trzecich;

Obywatel państwa trzeciego = każda osoba 

niebędąca obywatelem Unii Europejskiej w 

rozumieniu art. 20 TFUE.



STATUS OBYWATELI PAŃSTW 
TRZECICH W PRAWIE UE

• Ochrona praw obywateli państw trzecich w 

systemie UE:

Ochroną przed dyskryminacją ze względu na 

pochodzenie rasowe i etniczne;

Prawa obywateli państw trzecich w Karcie Praw 

Podstawowych UE;

Ochrona prawna członków rodziny obywatela UE.



OCHRONA PRZED DYSKRYMINACJĄ ZE WZGLĘDU NA 
POCHODZENIE RASOWE I ETNICZNE

• Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 
wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania 
osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne:

Znajduje zastosowanie do wszystkich osób, zarówno sektora 
publicznego, jak i prywatnego, włącznie z instytucjami 
publicznymi;

nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub 
przyjmowaniu środków pozytywnych;

Ograniczona możliwość uzasadnienia odmiennego 
traktowania ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne 
istotnymi i determinującymi wymaganiami zawodowymi;

Zakaz dyskryminacji bezpośredniej, pośrednie, 
molestowania i zmuszania do dyskryminacji. 



DYSKRYMINACJA BEZPOŚREDNIA

Sytuacja, w której:

• osoba traktowana jest mniej przychylnie niż 

traktuje się, traktowano lub traktowano by 

inną osobę;

• Ta inna osoba znajduje się w porównywalnej 

sytuacji; 

• Przyczyną różnego traktowania jest 

pochodzenie rasowe lub etniczne danej 

osoby.



DYSKRYMINACJA POŚREDNIA

Sytuacja, w której:

• Znajduje zastosowanie neutralny przepis, 

kryterium lub praktyka;

• Prowadzi to do szczególnie niekorzystnej sytuacji 

grupy osób ze względu na ich pochodzenie 

etniczne lub rasowe;

• taki przepis, kryterium lub praktyka nie są 

obiektywnie uzasadnione.



MOLESTOWANIE

Sytuacja, w której:

• ma miejsce niepożądane zachowanie

związane z pochodzeniem rasowym lub 

etnicznym;

• jego celem lub skutkiem jest naruszenie 

godności osoby;

• i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, 

poniżającej, upokarzającej lub 

uwłaczającej atmosfery.



ZAKAZ WIKTYMIZACJI

Oznacza:

• Ochronę przed wszelkimi negatywnymi 

konsekwencjami;

• Skorzystania przez osobę z instrumentarium 

antydyskryminacyjnego.



WYJĄTKI

Wyjątki od zakazu dyskryminacji ze względu 

na pochodzenie rasowe lub etniczne:

• GORs; 

• Działania pozytywne.



ISTOTNE I DETERMINUJĄCE 
WYMAGANIA ZAWODOWE

GORs:

• ze względu na rodzaj działalności 

zawodowej lub warunki jej wykonywania;

• Cecha prawnie chroniona(pochodzenie 

rasowe lub etniczne) jest istotnym i 

determinującym wymogiem zawodowym;

• pod warunkiem że cel jest prawnie 

uzasadniony, a wymóg jest proporcjonalny.



DZIAŁANIA POZYTYWNE 

• Szczególne środki mające zapobiegać lub 

wyrównywać niedogodności związane z 

pochodzeniem rasowym lub etnicznym:

 skierowane na usunięcie nierówności 

między grupą mniejszościową a 

większościową;

proporcjonalne; 

Stosowane do czasu usunięcia nierówności.



CIĘŻAR DOWODU

Przeniesiony ciężar dowodu:

• Osoba podnosząca zarzut dyskryminacji 

uprawdopodabnia fakt dyskryminacji;

• Strona pozwana udowadnia, że do 

dyskryminacji nie doszło.



KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE

• Karta praw podstawowych UE:

• Wypracowana jako niewiążący prawnie 
dokument (proklamowana przez Parlament 
Europejski, Komisję Europejską i Radę w 7 
grudnia 2000 r. w Nicei).

• wiąże od 1 grudnia 2009 r. 

• zawiera prawa, wolności i zasady.



KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UE

• Niniejsza Karta potwierdza... prawa, które 
wynikają w szczególności z:

Wspólnych tradycji konstytucyjnych PC,

Wspólnych zobowiązań międzynarodowych 
PCz,

EKPCz,

Kart Społecznych przyjętych przez UE i Radę 
Europy,

Orzecznictwa Trybunałów w Luksemburgu i 
Strasburgu



PRAWO POBYTU DLA CZŁONKÓW 
RODZINY OBYWATELA UE

• Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw 
Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i 
uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 
93/96/EWG znajduje zastosowanie do:

 współmałżonka;
 partnera, z którym obywatel Unii zawarł zarejestrowany związek 

partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego Państwa 
Członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego Państwa 
Członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym 
związkiem partnerskim a małżeństwem, oraz zgodnie z warunkami 
ustanowionymi w odpowiednim ustawodawstwie przyjmującego 
Państwa Członkowskiego;

 bezpośrednich zstępnych, którzy nie ukończyli dwudziestego pierwszego 
roku życia lub pozostają na utrzymaniu, oraz tych współmałżonka lub 
partnera, jak zdefiniowano w lit. b);

 bezpośrednich wstępnych pozostających na utrzymaniu oraz tych 
współmałżonka lub partnera, jak zdefiniowano w lit. b);



PRAWO POBYTU DLA CZŁONKÓW 
RODZINY OBYWATELA UE

• Prawo wjazdu i pobytu dla beneficjentów na
podstawie dokumentu tożsamości lub paszportu (dla
obywateli państw 3 obowiązek posiadania wizy
wjazdowej)  do 3 miesięcy

• Pobyt powyżej 3 miesięcy:

Wystarczające środki finansowe;

Pełne ubezpieczenie zdrowotne w państwie
przyjmującym;

 rejestracja w odpowiednich organach (na żądanie
PCz);

Karta pobytowa dla obywateli państw trzecich
będących członkami rodziny obywatela UE.



PRAWO POBYTU DLA CZŁONKÓW 
RODZINY OBYWATELA UE

• Obywatele Unii i członkowie ich rodziny

posiadają prawo pobytu przewidziane w art. 6

tak długo, dopóki nie staną się nieracjonalnym

obciążeniem dla systemu pomocy społecznej

w przyjmującym Państwie Członkowskim;

Środek wydalenia nie jest stosowany

automatycznie w wyniku korzystania przez

obywatela Unii lub członków jego/jej rodziny z

systemu pomocy społecznej przyjmującego

Państwa Członkowskiego.



PRAWO POBYTU DLA CZŁONKÓW 
RODZINY OBYWATELA UE

• Prawo stałego pobytu:

 legalne zamieszkiwanie w PCz przez nieprzerwany

okres 5 lat;

Po nabyciu prawa stałego pobytu można je utracić

jedynie w wyniku nieobecności w przyjmującym

Państwie Członkowskim przez okres przekraczający

dwa kolejne lat;

W przypadku obywateli państw 3. będących

członkami rodziny obywatela UE: potwierdzone

kartą stałego pobytu, odnawianą co 10 lat.



PRAWO POBYTU DLA CZŁONKÓW 
RODZINY OBYWATELA UE

• Prawa obywateli UE i pochodne prawa 

obywateli państw trzecich przyznane dyrektywą 

aktualizują się w przypadku skorzystania ze 

swobody przepływu osób. 



PRAWA OBYWATELI PAŃSTW 
TRZECICH W UNII EUROPEJSKIEJ

Dziękuję za uwagę!

szczerba.aleksandra@gmail.com


