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Wprowadzenie

 Ochrona prawna członków rodziny obywatela UE

 Ochroną przed dyskryminacją ze względu na pochodzenie

rasowe i etniczne (oraz religię)

 Prawa obywateli państw trzecich w Karcie Praw

Podstawowych UE

Wnioski

Plan wystąpienia 



Jednostki jako adresaci norm prawa UE

Wyrok w sprawie C-26/62 van Gend & Loos

„Wspólnota stanowi nowy porządek prawny w prawie 
międzynarodowym, na rzecz którego państwa ograniczyły, jakkolwiek 
tylko w wąskich dziedzinach, swoje prawa suwerenne, i którego 
normy znajdują zastosowanie nie tylko do państw członkowskich, 
ale i pochodzących z nich jednostek; (…) w związku z tym prawo 
wspólnotowe, niezależne od ustawodawstwa państw członkowskich, 
nie tylko nakłada na jednostki zobowiązania, lecz może również być 
źródłem uprawnień stanowiących element statusu prawnego tych 
jednostek; że nie muszą to być uprawnienia nadane wprost w traktacie, 
lecz że powstają one również jako skutek zobowiązań, które traktat 
nakłada w sposób ściśle określony zarówno na jednostki, jak i na 
państwa członkowskie oraz instytucje wspólnotowe” .

Wprowadzenie



✓Status obywateli UE:

- Uprzywilejowany 

✓Sytuacja prawna obywateli państw trzecich:

- Mniej korzystna niż obywateli UE

- Uprawnienia wynikające z więzów łączących obywatela 

państwa trzeciego z obywatelem UE ( uprawnienia służące 

zapewnieniu efektywności praw obywateli UE) – uprawnienia 

pochodne 

- Uprawnienia autonomiczne 

Wprowadzenie



 Obywatel państwa trzeciego = każda osoba niebędąca 

obywatelem Unii Europejskiej w rozumieniu art. 20 TFUE:

✓członkowie rodziny obywateli UE nieposiadających 

obywatelstwa jednego z państw członkowskich, 

✓uchodźcy

✓imigranci zarobkowi, w tym osoby posiadające status rezydenta 

długoterminowego UE, osoby wykonujące zawody wymagające 

wysokich kwalifikacji

✓studenci

✓naukowcy.

Wprowadzenie



 Ochrona praw obywateli państw trzecich w systemie UE:

✓Ochrona prawna członków rodziny obywatela UE 

✓Ochroną przed dyskryminacją ze względu na pochodzenie 

rasowe i etniczne;

✓Prawa obywateli państw trzecich w Karcie Praw Podstawowych 

UE;

Wprowadzenie



• 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 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 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.



Prawo pobytu dla członków rodziny obywatela UE

Status prawny obywatela UE jako źródło uprawnień obywateli państw 
trzecich (brak wymogu transgraniczności):

Wyrok w sprawie C-34/09 Zabramo

„Wykładni art. 20 TFUE należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia 
się on [status obywatela Unii – przypis ASZ] temu, by państwo 
członkowskie, po pierwsze, odmówiło obywatelowi państwa trzeciego 
sprawującemu opiekę nad swoimi małymi dziećmi, będącymi 
obywatelami Unii, prawa pobytu w państwie członkowskim 
zamieszkania tych dzieci, którego są one też obywatelami, a po drugie, 
odmówiło temu obywatelowi państwa trzeciego zezwolenia na pracę, 
ponieważ takie decyzje faktycznie pozbawiałyby te dzieci możności 
korzystania z istoty praw związanych ze statusem obywatela Unii”



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. 

Ochrona przed dyskryminacją ze względu na 

pochodzenie rasowe i etniczne



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.

Wyrok w sprawie C-54/07 Feryn

„Publiczne oświadczenia, w których pracodawca informuje, że w 
ramach swojej polityki rekrutacyjnej nie będzie zatrudniał osób o 
określonym pochodzeniu etnicznym lub rasowym, są wystarczające dla 
domniemania, w rozumieniu art. 8 ust. 1 dyrektywy 2000/43, że 
ma miejsce bezpośrednio dyskryminująca polityka zatrudnienia”

Dyskryminacja bezpośrednia 



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.

Dyskryminacja pośrednia  



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.

Molestowanie



Wyjątki od zakazu dyskryminacji ze względu 

na pochodzenie rasowe lub etniczne:

✓GORs;

✓ Działania pozytywne.

Wyjątki



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.

Istotne i determinujące wymagania zawodowe



 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

Działania pozytywne 



Przeniesiony ciężar dowodu:

✓Osoba podnosząca zarzut dyskryminacji uprawdopodabnia fakt 

dyskryminacji;

✓Strona pozwana udowadnia, że do dyskryminacji nie doszło.

Ciężar dowodu



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



Ochrona praw człowieka w systemie Unii Europejskiej

I. „Godność” (art. 1–5): nienaruszalność godności ludzkiej, prawo do życia, prawo do 

integralności osoby ludzkiej, zakaz tortur, zakaz niewolnictwa;

II. „Wolności” (art. 6–19), m.in.: prawo do wolności i bezpieczeństwa, poszanowanie 

życia prywatnego, ochrona danych osobowych, wolność myśli, sumienia, wyznania, 

wolność wypowiedzi i informacji, wolność zgromadzeń, wolność nauki, wolność 

prowadzenia działalności gospodarczej, prawo do własności, prawo do azylu;

III. „Równość” (art. 20–26), m.in.: równość wobec prawa, równość kobiety i mężczyzny, 

prawa dziecka, prawa osób starszych, osób niepełnosprawnych;

IV. „Solidarność” – nowe pojęcie przyjęte po raz pierwszy w Karcie dla określenia praw, 

tj. m.in.: prawa pracowników do informacji i konsultacji, dostęp do służb zatrudnienia, 

ochrona w razie nieuzasadnionego zwolnienia, zabezpieczenie społeczne, ochrona 

zdrowia, ochrona środowiska, ochrona konsumentów (art. 27–38);

V. „Prawa obywateli” (analogiczne do części II TWE; art. 39–46): prawa wyborcze, 

prawo do dobrego zarządzania (nowe), prawo dostępu do dokumentów, prawo petycji do 

PE i skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, prawo swobodnego poruszania się i 

pobytu, ochrona dyplomatyczna i konsularna;

VI. „Wymiar sprawiedliwości” (art. 47–50): prawo do skutecznego środka prawnego i 

rzetelnego procesu, domniemanie niewinności i prawo do obrony, zasada 

proporcjonalności czynów zagrożonych karą i kar, zasada ne bis in idem;

VII. „Postanowienia ogólne” (art. 51–54): stosowanie Karty (stopień ochrony, 

ograniczenia praw, zakaz nadużycia praw) przepisy tzw. horyzontalne/pomostowe



Wnioski 

✓Uprzywilejowany status obywateli Unii Europejskiej

✓Prawa pochodne obywateli państw trzecich będących 

członkami rodzin obywateli Unii

✓Samodzielne (autonomiczne) prawa obywateli państw 

trzecich: zakaz dyskryminacji oraz prawa podstawowe.

✓Legalność pobytu nie wpływa na możliwość powołania się 

na prawa przyznane obywatelom państw trzecich.

Status obywatela państwa trzeciego 

w prawie Unii Europejskiej



• Dziękuję za uwagę.

• szczerba.aleksandra@gmail.com

Status obywatela państwa trzeciego w prawie Unii Europejskiej


