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Niniejsza publikacja to przystêpny i praktyczny przewodnik po prawach wy-

nikaj¹cych z instytucji obywatelstwa europejskiego. Jego wydaniu towarzyszy

druga publikacja poœwiêcona tej tematyce: Obywatelstwo europejskie – rozwa-

¿ania, bêd¹c¹ g³osem œrodowisk akademickich i pozarz¹dowych w debacie na

temat przysz³oœci instytucji obywatelstwa europejskiego.

Obie publikacje ukazuj¹ siê w zwi¹zku z Forum na Rzecz Obywatelstwa Euro-

pejskiego, zorganizowanym w Warszawie w dniach 21-22 marca 2003 roku przez

Charities Aid Foundation i Fundacjê im. Stefana Batorego we wspó³pracy z Euro-

pean Citizen Action Service i Przedstawicielstwem Polskich Organizacji Pozarz¹-

dowych w Brukseli. Mamy nadziejê, ¿e bêd¹ one pomocne w dzia³aniach zwi¹-

zanych z informowaniem i poszerzaniem wiedzy o Unii Europejskiej.

Wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania przewodnika, serdecznie dziêku-

jemy za ¿yczliw¹ pomoc i cenne uwagi. W szczególnoœci dziêkujemy European Citi-

zen Action Service za pomys³ i za wyra¿enie zgody na t³umaczenie angielskiej wersji

pytañ i odpowiedzi. Wydanie publikacji by³o mo¿liwe dziêki wsparciu Charities Aid

Foundation oraz Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury.

Fundacja im. Stefana Batorego
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1. Komu przys³uguje obywatelstwo europejskie?

Zgodnie z artyku³em 17 Traktatu o Unii Europejskiej obywatelem Unii Euro-

pejskiej jest ka¿da osoba, która jest obywatelem któregoœ z krajów cz³onkow-

skich. Obywatelstwo Unii dope³nia, a nie zastêpuje obywatelstwo krajowe. Ozna-

cza to, ¿e ka¿dy, kto posiada obywatelstwo któregoœ z krajów cz³onkowskich,

automatycznie staje siê te¿ obywatelem Unii. Jeœli obywatel kraju trzeciego pra-

gnie staæ siê obywatelem Unii, musi najpierw uzyskaæ obywatelstwo któregoœ

z krajów cz³onkowskich. Trzeba pamiêtaæ, ¿e to kraj cz³onkowski sam decyduje

o zasadach przyznawania w³asnego obywatelstwa. Ka¿dy z 15,5 miliona legal-

nie przebywaj¹cych na terytorium Unii Europejskiej obywateli pañstw trzecich

potencjalnie mo¿e staæ siê obywatelem europejskim w momencie nadania mu

obywatelstwa któregoœ z krajów cz³onkowskich. Jednak regulacje krajowe doty-

cz¹ce mo¿liwoœci uzyskania obywatelstwa nak³adaj¹ na osoby staraj¹ce siê

o obywatelstwo wiele warunków i ograniczeñ, a ka¿da ze spraw jest rozpatry-

wana indywidualnie.

Kiedy Polacy stan¹ siê obywatelami UE?

Obywatele polscy stan¹ siê obywatelami europejskimi w dniu uzyskania przez

Polskê cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Po ratyfikacji traktatu akcesyjnego przez

Polskê oraz przez wszystkie kraje obecnie tworz¹ce Uniê, traktat wejdzie w ¿ycie

Idea
obywatelstwa
europejskiego
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i od tego dnia mo¿emy okreœlaæ siê obywatelami Unii Europejskiej. Zgodnie

z politycznymi deklaracjami traktat akcesyjny ma zostaæ podpisany w kwietniu

2003 roku podczas szczytu pañstw Unii w Atenach. 1 maja 2004 roku Polska

wraz z pozosta³ymi pañstwami kandyduj¹cymi powinna ju¿ staæ siê cz³onkiem

Unii Europejskiej.

2. Jakie s¹ moje prawa jako obywatela europejskiego?

Bêd¹c obywatelem europejskim, masz nastêpuj¹ce prawa:

� prawo do swobodnego przemieszczania siê i swobodnego przebywania na tery-

torium pañstw cz³onkowskich na zasadach okreœlonych w prawie europejskim;

� prawo do podjêcia pracy na terytorium pañstw cz³onkowskich na zasadach

okreœlonych w prawie europejskim;

� czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach lokalnych i wyborach do Parla-

mentu Europejskiego w kraju, który jest miejscem Twojego zamieszkania;

� prawo do ochrony przez w³adze dyplomatyczne i konsularne ka¿dego innego

kraju cz³onkowskiego podczas pobytu na terytorium kraju trzeciego, w któ-

rym nie ma przedstawicielstwa kraju ojczystego;

� prawo do korespondencji z instytucjami Unii w Twoim jêzyku narodowym;

� prawo do sk³adania petycji do Parlamentu Europejskiego;

� prawo do kierowania na rêce Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skarg

w zwi¹zku z niew³aœciwym funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej.

3. Jakie inne prawa cz³owieka i obywatela
uznaje Unia Europejska?

Oprócz katalogu praw wynikaj¹cych z samej instytucji obywatelstwa Unii pra-

wo Wspólnot Europejskich zapewnia obywatelom europejskim szereg innych praw:

� poszanowanie i ochrona godnoœci cz³owieka jako jeden z celów dzia³ania Unii;

� prawo do równego traktowania obywateli krajów cz³onkowskich oraz zakaz
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dyskryminacji (jedna z podstawowych zasad funkcjonowania Unii);

� prawa cz³owieka i obywatela zawarte w Karcie Praw Podstawowych Unii Eu-

ropejskiej.

Karta Praw Podstawowych zosta³a przyjêta w Nicei w grudniu 2000 r.;  stano-

wi ona katalog praw cz³owieka gwarantowanych i chronionych przez Uniê Euro-

pejsk¹. Karta zawiera prawa o charakterze osobistym (m.in. prawo do ¿ycia, pra-

wo do wolnoœci i bezpieczeñstwa, prawo do poszanowania ¿ycia prywatnego

i rodzinnego, prawo do ochrony danych osobowych); prawa o charakterze so-

cjalnym (m.in. prawo w³asnoœci, prawa osób w podesz³ym wieku i niepe³nospraw-

nych, prawa pracownicze, ochrona konsumentów); prawa o charakterze poli-

tycznym (m.in. prawo do g³osowania i kandydowania w wyborach lokalnych i do

Parlamentu Europejskiego, prawo do dobrej administracji, prawo do informacji,

prawo do petycji). Niestety, Karta nie ma na razie charakteru wi¹¿¹cego, ma ona

jednak du¿e znaczenie symboliczne i potwierdza respektowanie  przez Uniê Eu-

ropejsk¹  tradycyjnych praw cz³owieka, które s¹ uznawane przez wszystkie kraje

cz³onkowskie. Cz³onkowie Konwentu w sprawie przysz³oœci Europy dyskutuj¹

mo¿liwoœæ nadania Karcie charakteru wi¹¿¹cego oraz w³¹czenia jej do tekstu

konstytucji europejskiej.

4. Czy europejskie prawa obywatelskie
obowi¹zuj¹ tylko poza granicami mojego kraju?

Z praw obywatela europejskiego mo¿na korzystaæ na ca³ym obszarze Unii

Europejskiej. Z tych praw, które zwi¹zane s¹ ze swobod¹ przemieszczania siê

i pobytu, mo¿na korzystaæ w momencie wyjazdu z w³asnego kraju. Z kolei, jeœli

obywatel Unii znajdzie siê poza jej terytorium, mo¿e skorzystaæ z ochrony dyplo-

matycznej i konsularnej w najbli¿szym przedstawicielstwie któregoœ z krajów

cz³onkowskich, jeœli zajdzie taka potrzeba.

Ka¿dy obywatel europejski, niezale¿nie od tego, w którym kraju przebywa –

równie¿ swoim ojczystym – mo¿e z³o¿yæ petycjê do Parlamentu Europejskiego

lub zwróciæ siê do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Idea obywatelstwa europejskiego
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5. Czy wprowadzenie euro mia³o wp³yw
na obywatelstwo europejskie?

Mówi siê wiele na temat praktycznych konsekwencji wprowadzenia wspólnej

waluty europejskiej. Ka¿dy obywatel Unii jest zarazem konsumentem. Dziêki wpro-

wadzeniu euro konsumenci mog¹ ³atwiej porównywaæ ceny towarów i us³ug na-

bywanych w innym kraju cz³onkowskim. Z pewnoœci¹ fakt, ¿e w wiêkszoœci pañstw

cz³onkowskich ceny podawane s¹ we wspólnej walucie, przyczynia siê do wzmoc-

nienia wra¿enia, i¿ podró¿ujemy po wspólnym terytorium. Wraz z wprowadze-

niem wspólnej waluty Europa bardziej ni¿ kiedykolwiek wczeœniej „wesz³a” w co-

dzienne ¿ycie jej obywateli. Wprowadzenie do obiegu banknotów i monet euro

w styczniu 2002 roku zachêci³o do wiêkszej mobilnoœci i wzmocni³o poczucie wspól-

noty obywatelskiej.

Obywatelstwo europejskie jest jak moneta euro – ma stronê narodow¹ i stro-

nê europejsk¹.
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6. Czy podró¿uj¹c miêdzy krajami Unii
muszê nadal mieæ paszport albo dowód osobisty?

Na znacznym obszarze Unii Europejskiej w 1995 roku zosta³y zniesione kon-

trole na wewnêtrznych granicach miêdzy pañstwami. Dla obywateli pañstw, które

przyst¹pi³y do uk³adu z Schengen, oznacza to przede wszystkim brak kontroli

granicznych miêdzy tymi pañstwami oraz mo¿liwoœæ naprawdê swobodnego

poruszania siê po obszarze prawie ca³ej Unii Europejskiej. Do krajów, które tworz¹

tzw. obszar Schengen, nale¿¹: Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Niemcy,

Hiszpania, Portugalia, Grecja, W³ochy, Austria, Szwecja, Dania, Finlandia, Islan-

dia oraz Norwegia (te dwa ostatnie kraje nie nale¿¹ co prawda do UE, niemniej

jako cz³onkowie Nordyckiej Unii Paszportowej przyst¹pi³y do uk³adu z Schen-

gen). Obywatele europejscy, podró¿uj¹c po strefie Schengen, nie podlegaj¹ kon-

troli paszportowej, jednak powinni ze wzglêdu na w³asne bezpieczeñstwo po-

siadaæ dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ i obywatelstwo Unii. Dokument

stwierdzaj¹cy to¿samoœæ potrzebny jest nadal w wielu sytuacjach, np. w hotelu,

w banku czy przy wypo¿yczeniu samochodu.

Pañstwa nale¿¹ce do uk³adu z Schengen mog¹ równie¿ w szczególnych oko-

licznoœciach przywróciæ kontrole na swoich granicach krajowych, co np. zrobi³a

Francja na czas Mistrzostw Œwiata w pi³ce no¿nej w 1998 roku.

Poza obszarem Schengen znajduje siê Wielka Brytania oraz Irlandia. Udaj¹cy

Prawo
do przemieszczania siê
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siê do tych pañstw obywatele pozosta³ych pañstw Unii i obywatele pañstw trze-

cich musz¹ posiadaæ paszport oraz poddaæ siê kontroli granicznej.

Ka¿dy obywatel europejski, opuszczaj¹c obszar Schengen, musi pamiêtaæ

o zabraniu ze sob¹ paszportu. Na granicach zewnêtrznych Unii zosta³y utrzyma-

ne kontrole paszportowe oraz celne. Kontrole te mog¹ ulec zaostrzeniu w zwi¹zku

ze wzrostem przestêpczoœci zorganizowanej, z zagro¿eniem terroryzmem, han-

dlem narkotykami czy problemem nielegalnej imigracji.

Obywatele pañstw trzecich, którzy pragn¹ dostaæ siê na terytorium Unii Euro-

pejskiej, koniecznie musz¹ mieæ przy sobie paszport, a niektórzy z nich równie¿

wizê. Wiza uprawniaj¹ca do wjazdu na terytorium jednego z krajów, które przy-

st¹pi³y do uk³adu z Schengen, nazywana jest potocznie „wiz¹ schengeñsk¹”

i uprawnia do swobodnego przemieszczania siê pomiêdzy tymi pañstwami do

3 miesiêcy.  Rada Unii Europejskiej ustala listê pañstw, których obywatele musz¹

posiadaæ wizê, by móc wjechaæ na jej terytorium.

Na jakich zasadach bêd¹ podró¿owaæ po Unii Polacy?

Polacy od 1991 roku mog¹ podró¿owaæ do krajów Unii Europejskiej bez wiz,

jeœli ich pobyt na terytorium któregoœ z pañstw nie przekroczy 3 miesiêcy i pod-

ró¿uj¹ w celu turystycznym.

Niestety, kontrole graniczne na naszej granicy z Uni¹ Europejsk¹ nie znikn¹ w

dniu przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Poniewa¿ Polska potrzebuje jesz-

cze kilku lat na pe³ne dostosowanie siê do wymogów systemu Schengen (g³ów-

nie dotycz¹cych ochrony zewnêtrznej granicy Unii, jak¹ bêdzie polska granica

wschodnia), zostan¹ utrzymane kontrole graniczne miêdzy Polsk¹ a dotychcza-

sowymi cz³onkami Unii.

Do 2010 roku powinny jednak zostaæ zniesione granice wewnêtrzne miêdzy Polsk¹

a reszt¹ obszaru Unii, dziêki czemu nie bêdziemy ju¿ poddawani kontroli granicznej.
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7. Jakie s¹ prawa cz³onków rodziny osoby,
która przeprowadza siê do innego kraju Unii?

Obywatele Unii mog¹ przemieszczaæ siê w jej granicach wraz z cz³onkami

swoich rodzin. Jest to jedna z podstawowych gwarancji swobody przep³ywu osób

przys³uguj¹cej obywatelom europejskim (patrz pytanie 11).

Cz³onkowie rodzin nie posiadaj¹cy obywatelstwa europejskiego, podró¿uj¹c

lub przeprowadzaj¹c siê do któregoœ z pañstw Unii, powinni posiadaæ odpowied-

nie wizy, jeœli Unia nak³ada taki obowi¹zek na obywateli pañstw, z których po-

chodz¹. Jednak¿e procedura udzielenia wizy dla cz³onka rodziny obywatela euro-

pejskiego powinna byæ przeprowadzona bez zbêdnych formalnoœci i w rozs¹dnym

terminie. Wiza taka powinna byæ bezp³atna. Niestety, w praktyce zdarzaj¹ siê na-

dal przypadki d³ugiego oczekiwania na tak¹ wizê czy nawet odmowy jej udziele-

nia. Jeœli taka sytuacja zaistnieje, mo¿na odwo³ywaæ siê zarówno do ró¿nych orga-

nów unijnych, jak i Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka Rady Europy

w Strasburgu, powo³uj¹c siê na art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw

Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci, zwanej powszechnie Europejsk¹ Konwencj¹

Praw Cz³owieka.

Prawo do przemieszczania siê
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8. Czy potrzebne jest zezwolenie, aby mo¿na by³o skorzystaæ
z prawa do zamieszkania w innym kraju cz³onkowskim Unii?

Zezwolenie na pobyt sta³y pe³ni rolê zaœwiadczenia dla w³adz danego kraju,

¿e jego posiadacz ma prawo do sta³ego pobytu w tym kraju. Chocia¿ prawo

wspólnotowe nie ustanawia bezwzglêdnego obowi¹zku posiadania zezwolenia

na pobyt sta³y dla obywateli europejskich, to niektóre pañstwa nadal wymagaj¹

takiego zaœwiadczenia. Ale np. Wielka Brytania, która nie posiada systemu do-

kumentów to¿samoœci, wydaje zezwolenia na pobyt sta³y tylko na wniosek zain-

teresowanej osoby. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e prawo do sta³ego pobytu nie

zale¿y od wydania zezwolenia.

9. Czy konieczne jest posiadanie zezwolenia
na krótkotrwa³y pobyt w krajach cz³onkowskich?

Obywatel europejski, przebywaj¹c w innym kraju cz³onkowskim nie d³u¿ej

ni¿ 3 miesi¹ce, nie musi posiadaæ ¿adnego specjalnego zezwolenia. Jeœli pobyt

na terytorium któregoœ z krajów cz³onkowskich przed³u¿a siê ponad 3 miesi¹ce,

wymagane jest otrzymanie zezwolenia na pobyt. Choæ jest to formalnoœæ, w wiêk-

szoœci przypadków jest to uci¹¿liwe dla osób, które chc¹ pozostaæ na terytorium

Prawo
do pobytu
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Prawo do pobytu

danego kraju niewiele d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce.

Ten problem mo¿e z³agodziæ przyjêcie propozycji przed³u¿enia do 6 miesiêcy

mo¿liwoœci pobytu bez koniecznoœci posiadania zezwolenia. Wielu obywatelom

europejskim, przemieszczaj¹cym siê m.in. w celu odbycia praktyk, podjêcia dzia-

³alnoœci wolontariackiej czy poszukiwania pracy, takie rozwi¹zanie oszczêdzi³o-

by wielu formalnoœci, które czêsto trwaj¹ d³u¿ej ni¿ pobyt w danym kraju.

10. Dlaczego muszê udowodniæ, ¿e posiadam wystarczaj¹ce
œrodki, by uzyskaæ zezwolenie na osiedlenie siê
(prawo do sta³ego pobytu)?

Prawo do sta³ego pobytu mo¿e byæ uzale¿nione od posiadania przez osobê,

która chce siê osiedliæ w innym pañstwie, odpowiedniego zabezpieczenia mate-

rialnego. Przez zabezpieczenie materialne rozumie siê posiadanie takich œrod-

ków do ¿ycia, które pozwalaj¹ samodzielnie zaspokajaæ potrzeby tej osoby oraz

osób pozostaj¹cych pod jej opiek¹.

Poza koniecznoœci¹ posiadania wystarczaj¹cych œrodków do ¿ycia kraj przyjmu-

j¹cy mo¿e za¿¹daæ przedstawienia dokumentów potwierdzaj¹cych np. posiada-

nie ubezpieczenia zdrowotnego. Jeœli przeprowadzasz siê do innego pañstwa cz³on-

kowskiego w celu podjêcia pracy, nie musisz przedstawiaæ takiego dowodu.

Szczególne u³atwienia zapewniono studentom, którzy nie musz¹ udowad-

niaæ posiadania wystarczaj¹cych œrodków do ¿ycia, ale musz¹ jedynie z³o¿yæ sto-

sowne oœwiadczenie.

Wymaganie przez pañstwa cz³onkowskie od osób zamierzaj¹cych siê osiedliæ

wykazania, ¿e posiadaj¹ zabezpieczenie finansowe czy te¿ ubezpieczenie wyni-

ka m.in. z faktu, ¿e polityki socjalne pañstw cz³onkowskich nie s¹ jeszcze zinte-

growane. Dlatego pañstwa przyjmuj¹ce chc¹ zapobiec sytuacjom, w których

osoby przyje¿d¿aj¹ce nadmiernie obci¹¿a³yby ich bud¿ety socjalne.



16

Obywatelstwo europejskie

11. Jak zagwarantowane jest prawo do ¿ycia w rodzinie?

Obywatel europejski otrzymuj¹cy prawo do sta³ego pobytu w innym kraju

cz³onkowskim mo¿e z niego korzystaæ wspólnie ze swoj¹ rodzin¹, obejmuj¹c¹

wspó³ma³¿onka oraz dzieci do 21. roku ¿ycia lub pozostaj¹ce na jego utrzyma-

niu, a tak¿e jego rodziców oraz rodziców wspó³ma³¿onka, jeœli pozostaj¹ oni

pod jego opiek¹ (niezale¿nie od ich obywatelstwa). Wraz z prawem do sta³ego

pobytu cz³onkom rodziny przyznaje siê równie¿ prawo do pracy.

W przypadku studentów prawo sta³ego pobytu dla cz³onków rodziny jest

ograniczone do ich ma³¿onków i dzieci bêd¹cych na ich utrzymaniu.

Prawo do sta³ego pobytu cz³onków rodzin nie powinno byæ odbierane z po-

wodu œmierci obywatela europejskiego. Niestety, wydaje siê, ¿e rozwód lub se-

paracja zgodnie z prawem krajowym pañstw cz³onkowskich mo¿e wp³ywaæ na

prawa cz³onków rodziny pochodz¹cych z krajów trzecich. W konsekwencji mo-

g³oby dochodziæ do sytuacji, w których dzieci s¹ roz³¹czone z którymœ z rodzi-

ców. Organizacje chroni¹ce prawa cz³owieka, w tym prawo do ¿ycia w rodzinie,

przeciwstawiaj¹ siê takim sytuacjom (patrz pytanie 7).

Sytuacja osób pozostaj¹cych w zwi¹zku nieformalnym jest trudniejsza. Prawo wspól-

notowe w swojej definicji cz³onków rodziny nie uwzglêdnia partnerów niebêd¹cych

ma³¿onkami. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci orzek³, i¿ osoby przebywaj¹ce w

takich zwi¹zkach nie mieszcz¹ siê w zakresie pojêcia „wspó³ma³¿onkowie”. Poniewa¿

prawo krajowe niektórych pañstw cz³onkowskich przyznaje takim zwi¹zkom takie same

prawa, jak ma³¿eñstwom, mo¿e dochodziæ do sytuacji ograniczenia prawa do ¿ycia w

rodzinie, jeœli takie osoby bêd¹ chcia³y korzystaæ z praw przys³uguj¹cych cz³onkom

rodzin przemieszczaj¹cych siê na terenie Unii Europejskiej.

12. Jakich zasad proceduralnych musz¹ przestrzegaæ
w³adze pañstwa, do którego siê przeprowadzam?

W³adze tego pañstwa musz¹ uznaæ wa¿ny dokument to¿samoœci lub paszport,

a tak¿e wizê cz³onków rodziny pochodz¹cych z krajów trzecich, gdy jest ona wymagana.
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Prawo do pobytu

Z kolei osoba osiedlaj¹ca siê musi przedstawiæ zaœwiadczenie o zatrudnieniu

w kraju przyjmuj¹cym lub wykazaæ posiadanie „odpowiednich œrodków do ¿ycia”

(patrz pytanie 10). Powinna przedstawiæ dokumenty potwierdzaj¹ce charakter

wiêzów ³¹cz¹cych cz³onków rodziny. W tym celu czêsto wymagane jest przed-

stawienie t³umaczeñ odpowiednich aktów stanu cywilnego, co jest kosztowne

i wyd³u¿a procedurê.

W³adze danego kraju maj¹ obowi¹zek w ci¹gu 6 miesiêcy od z³o¿enia wnio-

sku wydaæ decyzjê w sprawie udzielenia zgody na osiedlenie siê lub jej odmo-

wy.  Mimo ¿e jest to termin maksymalny, decyzje s¹ czêsto wydawane tu¿ przed

jego up³ywem lub nawet po nim. W przypadku pobytu d³u¿szego ni¿ 1 rok

zainteresowana osoba powinna otrzymaæ zezwolenie na pobyt na minimum

5 lat. Przed³u¿enie zezwolenia powinno byæ automatyczne, jeœli nie nast¹pi

istotna zmiana sytuacji ¿yciowej zainteresowanego. Jeœli chodzi o pobyt na

czas okreœlony, to w³adze maj¹ prawo do wystawienia zezwolenia na pobyt

tymczasowy z okreœlonym terminem wa¿noœci.

Teoretycznie zezwolenie na pobyt sta³y wydaje siê bezp³atnie lub za op³at¹

w wysokoœci, jak¹ nale¿y w danym kraju uiœciæ za krajowy dowód to¿samoœci.

Jednak w niektórych pañstwach cz³onkowskich w praktyce pobierane s¹ op³aty

w innych wysokoœciach.

13. Co siê stanie, jeœli w³adze odkryj¹,
¿e nie mam zezwolenia na pobyt?

Kilka pañstw cz³onkowskich wci¹¿ stosuje restrykcje wobec obywateli euro-

pejskich, którzy nie dope³nili obowi¹zku uzyskania lub przed³u¿enia zezwolenia

na pobyt sta³y.

Osoby nieposiadaj¹ce wa¿nego zezwolenia na pobyt mog¹ napotkaæ utrud-

nienia w dostêpie do ró¿nych œwiadczeñ socjalnych i us³ug publicznych, np. do

publicznej opieki zdrowotnej. Mo¿e siê te¿ zdarzyæ, ¿e taka osoba otrzyma na-

kaz opuszczenia kraju, w którym przebywa, mimo ¿e Europejski Trybuna³ Spra-

wiedliwoœci kilkakrotnie orzeka³, i¿ prawo do sta³ego pobytu jest niezale¿ne od
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posiadania zezwolenia na pobyt sta³y (pod warunkiem spe³nienia okreœlonych

kryteriów) i ¿e wydanie zezwolenia jedynie potwierdza fakt istnienia tego pra-

wa, lecz niczego w nim nie zmienia.

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na pobyt sta³y skorzystanie z pra-

wa do odwo³ania zawiesza mo¿liwoœæ wydalenia zainteresowanej osoby z dane-

go kraju cz³onkowskiego.

14. Co siê stanie, jeœli stracê pracê?

Zezwolenie na pobyt sta³y nie mo¿e zostaæ cofniête jedynie z powodu utraty

przez zainteresowanego dotychczasowego miejsca pracy; pracownik mo¿e wte-

dy skorzystaæ jeszcze z prawa do pozostawania w kraju ostatniego zatrudnienia.

Jednak przy kolejnym przed³u¿eniu zezwolenia na pobyt termin jego wa¿noœci

mo¿e zostaæ skrócony (do okresu nie krótszego ni¿ 1 rok). Osoba pozostaj¹ca

bez pracy nie z w³asnej winy mo¿e mieæ przed³u¿one zezwolenie o kolejnych 12

miesiêcy, g³ównie celem dania jej szansy na znalezienie pracy. Nale¿y zwróciæ

uwagê, ¿e w przypadku osób pracuj¹cych na w³asny rachunek ich prawo do po-

bytu w razie niedobrowolnego i niezawinionego zaprzestania dzia³alnoœci go-

spodarczej zale¿y od spe³niania wymogu posiadania odpowiednich œrodków do

¿ycia (patrz pytanie 10).
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15. Jakie prawa wynikaj¹ dla pracowników
ze swobody przep³ywu osób w Unii Europejskiej?

Prawo do swobodnego przep³ywu osób w Unii Europejskiej przys³uguje przede

wszystkim pracownikom, osobom prowadz¹cym samodzieln¹ dzia³alnoœæ gospo-

darcz¹ oraz osobom nieaktywnym zawodowo (studentom, emerytom i rencistom).

W prawie wspólnotowym najwiêcej miejsca zosta³o poœwiêcone regulacji

swobody przemieszczania siê rozumianej jako wolnoœæ wyboru miejca pracy

obywateli europejskich.

Podstawowe prawa wynikaj¹ce ze swobody przep³ywu osób to:

� równoœæ w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy

dla pracowników pochodz¹cych z innych pañstw cz³onkowskich;

� prawo do ubiegania siê o miejsca pracy w pañstwach cz³onkowskich bez wzglê-

du na obywatelstwo któregoœ z pañstw cz³onkowskich;

� prawo do swobodnego przemieszczania siê w celu poszukiwania pracy;

� prawo do przebywania na terenie innego kraju cz³onkowskiego w celu wyko-

nywania pracy;

� prawo do pozostawania w innym pañstwie cz³onkowskim jako osoba bezrobotna.

Swoboda przep³ywu osób jest oprócz swobody przep³ywu kapita³u i us³ug

podstawow¹ zasad¹ funkcjonowania Wspólnot Europejskich i Unii. Zosta³a ona

Prawo
do podjêcia
pracy
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wprowadzona ju¿ do traktatów za³o¿ycielskich, a w nastêpnych latach zosta³a

rozwiniêta w szczegó³owych dyrektywach i innych regulacjach.

Dziêki realizacji praw wynikaj¹cych ze swobodnego przep³ywu osób powsta³

w Europie ogromny rynek skupiaj¹cy ponad 375 milionów konsumentów. Wraz

z rozszerzeniem o nowe kraje zwiêkszy siê on o kolejne 75 milionów.

Czy Polacy bêd¹ mogli od razu korzystaæ z praw przys³uguj¹cych

pracownikom migruj¹cym?

Niestety nie. W czasie negocjacji obie strony zgodzi³y siê na czasowe ograni-

czenie dostêpu do rynków pracy obecnych pañstw cz³onkowskich dla obywateli

nowych pañstw cz³onkowskich z Europy Œrodkowej i Wschodniej. Przyjête rozwi¹-

zanie polega na tzw. modelu 2+3+2. Oznacza to, ¿e ju¿ po dwóch latach pañstwa

cz³onkowskie bêd¹ mog³y otworzyæ swoje rynki pracy, wprowadzaj¹c na swoim

terytorium w stosunku do obywateli polskich prawo do swobodnego przep³ywu

pracowników. Bêd¹ one mog³y jednak umo¿liwiæ Polakom ³atwiejszy dostêp do

swojego rynku pracy, ³¹cznie z jego pe³nym otwarciem, tak¿e przed up³ywem tych

dwóch lat. Pañstwa, które po tym okresie uznaj¹, ¿e chc¹ dalej utrzymywaæ re-

strykcje, bêd¹ mog³y to zrobiæ przez kolejne trzy lata. Po piêciu latach obowi¹zy-

wania uregulowañ przejœciowych we wszystkich pañstwach cz³onkowskich zacznie

obowi¹zywaæ prawo do swobodnego przep³ywu pracowników. Jeœli jednak nie-

które kraje uznaj¹, ¿e istniej¹ przes³anki do dalszego utrzymania ograniczeñ, to

bêd¹ one mog³y, po przedstawieniu analiz potwierdzaj¹cych ich zastrze¿enia, utrzy-

maæ swoje przepisy krajowe w tym zakresie przez kolejne dwa lata.

Prawdopodobnie kilka krajów zrezygnuje z okresu przejœciowego i otworzy

swoje rynki pracy dla Polaków ju¿ 1 maja 2004 roku. Oficjalnie deklaracje w tej

sprawie z³o¿y³y ju¿ Wielka Brytania oraz Norwegia. Premierzy Danii, Holandii,

Irlandii i Szwecji wyrazili podobn¹ wolê, niemniej wymaga ona jeszcze oficjalne-

go potwierdzenia przez rz¹dy tych pañstw.

Wszystkie inne prawa zwi¹zane ze swobodnym przep³ywem pracowników (uzna-

wanie kwalifikacji zawodowych, mo¿liwoœæ pozostania w kraju cz³onkowskim po

ustaniu zatrudnienia) zaczn¹ obowi¹zywaæ wraz z momentem uzyskania cz³onko-

stwa. Okres przejœciowy dotyczy tylko dopuszczenia do rynku pracy, co oznacza, ¿e
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pod innymi wzglêdami (np. warunków pracy) obywatele polscy pracuj¹cy legalnie

w innych krajach cz³onkowskich nie bêd¹ mogli byæ dyskryminowani.

16. Jakie s¹ prawa rodzin pracowników migruj¹cych?

Prawo do korzystania z zasady swobodnego przep³ywu maj¹ równie¿ niektó-

rzy cz³onkowie rodziny, pozostaj¹cy na utrzymaniu pracownika, nieposiadaj¹cy

obywatelstwa Unii Europejskiej.

Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej (z art. 10 rozporz¹dzenia

nr 1612/68) do rodziny pracownika nale¿¹:

� ma³¿onek,

� zstêpni, którzy nie ukoñczyli 21 lat lub s¹ na utrzymaniu pracownika,

� inni krewni i powinowaci utrzymywani przez migruj¹cego pracownika, wspól-

nie zamieszkali w jednym gospodarstwie domowym w kraju emigracji.

Prawa cz³onków rodziny pracownika migruj¹cego do osiedlenia siê na tery-

torium danego pañstwa cz³onkowskiego s¹ uzale¿nione od skorzystania przez

niego z prawa do swobodnego przep³ywu pracowników. Tak wiêc nale¿y stwier-

dziæ, ¿e uprawnienie to nie ma samodzielnego charakteru. Pañstwo cz³onkow-

skie powinno u³atwiaæ wspólne zamieszkanie innym cz³onkom rodziny pracow-

nika, je¿eli pozostawali oni na jego utrzymaniu lub wspólnie z nim zamieszkiwali.

Mo¿liwoœæ po³¹czenia siê pracownika z rodzin¹ jest uwarunkowana posiada-

niem przez niego warunków mieszkaniowych odpowiadaj¹cych przeciêtnym

warunkom w kraju lub regionie, w którym podj¹³ on zatrudnienie. Warunek ten

nie mo¿e dyskryminowaæ pracownika w porównaniu z obywatelami tego pañ-

stwa cz³onkowskiego. Oznacza to, ¿e warunki mieszkaniowe, jakie zapewnia

swojej rodzinie cudzoziemiec nale¿y porównaæ z warunkami mieszkaniowymi,

w jakich zamieszkuj¹ rodziny obywateli danego pañstwa cz³onkowskiego. Cz³on-

kowie rodziny pracownika maj¹ oczywiœcie prawo do podejmowania zatrudnie-

nia na terytorium ca³ego kraju przyjmuj¹cego. Dzieci pracownika migruj¹cego

powinny mieæ równy dostêp do systemu oœwiaty i szkolenia zawodowego w tym

Prawo do podjêcia pracy
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kraju. Pañstwa cz³onkowskie maj¹ obowi¹zek umo¿liwienia tym dzieciom kszta³-

cenia siê w mo¿liwie najlepszych warunkach.

W zwi¹zku z tym, ¿e obywatele polscy zostan¹ objêci uregulowaniami przej-

œciowymi w zakresie swobodnego przep³ywu pracowników, skutki tego bêd¹

równie¿ odczuwali cz³onkowie ich rodzin. Zgodnie z uregulowaniami przejœcio-

wymi cz³onkowie rodzin pracowników polskich, zamieszkuj¹cy legalnie z pra-

cownikiem na terytorium jednego z obecnych pañstw cz³onkowskich w dniu przy-

st¹pienia Polski do Unii Europejskiej, nabêd¹ z tym dniem prawo do dostêpu do

rynku pracy tego pañstwa cz³onkowskiego. Powy¿sze postanowienie nie ma jed-

nak zastosowania do cz³onków rodziny pracownika, który otrzyma³ zgodê na

podjêcie pracy w pañstwie cz³onkowskim na okres nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy.

Ponadto cz³onkowie rodzin pracowników polskich, którzy zamieszkaj¹ legal-

nie z pracownikiem na terytorium jednego z obecnych pañstw cz³onkowskich po

przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej, ale w czasie obowi¹zywania okresów

przejœciowych, nabêd¹ prawo do dostêpu do rynku pracy okreœlonego pañstwa

cz³onkowskiego po up³ywie przynajmniej 18-miesiêcznego okresu zamieszkania

w tym pañstwie cz³onkowskim lub te¿ z up³ywem trzech lat od dnia przyst¹pienia.

17. Jak mogê szukaæ pracy w innym kraju cz³onkowskim?

Zgodnie z prawem wspólnotowym obywatele europejscy maj¹ prawo do wyjaz-

du na „rozs¹dny okres” do innego kraju cz³onkowskiego UE celem poszukiwania

pracy. Okres ten nie jest dok³adnie ustalony, lecz na pewno osoby poszukuj¹ce pra-

cy mog¹ bez ¿adnych formalnoœci przebywaæ na terenie innego kraju cz³onkowskie-

go przez okres do 3 miesiêcy. Niektóre kraje cz³onkowskie uznaj¹, i¿ ów „rozs¹dny

okres” pokrywa siê w³aœnie z pierwszymi trzema miesi¹cami pobytu. Jednak Euro-

pejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci orzek³, i¿ mo¿e to byæ równie¿ okres d³u¿szy i obec-

nie wiele pañstw cz³onkowskich za „rozs¹dny okres” uznaje 6 miesiêcy.

Osoby udaj¹ce siê w celu poszukiwania pracy w innym kraju cz³onkowskim

powinny zapoznaæ siê ze szczegó³owymi uregulowaniami w tej materii.
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Od osoby, która jeszcze nie pracuje, ale ma szansê na zatrudnienie (np. jest

umówiona na rozmowê kwalifikacyjn¹) nie mo¿na ¿¹daæ opuszczenia kraju, je-

œli jedyn¹ tego przyczyn¹ by³by brak zatrudnienia.

Osoby poszukuj¹ce pracy w innych krajach cz³onkowskich mog¹ skorzystaæ z

pomocy i ofert Europejskich S³u¿b Zatrudnienia (European Employment Services

– EURES). EURES powsta³ dziêki wspó³pracy krajowych urzêdów pracy pañstw

cz³onkowskich, zwi¹zków zawodowych, organizacji pracodawców oraz admini-

stracji samorz¹dowej. Pracê sieci koordynuje Komisja Europejska. W sieci pracu-

je prawie 500 doradców ze wszystkich pañstw wchodz¹cych w sk³ad Europej-

skiego Obszaru Gospodarczego (piêtnaœcie pañstw Unii Europejskiej oraz Islandia,

Liechtenstein i Norwegia). Rol¹ doradców jest pomoc osobom poszukuj¹cym

pracy, udzielanie informacji na temat warunków ¿ycia i pracy za granic¹ oraz

u³atwianie miêdzynarodowej wymiany informacji na temat ofert pracy i og³o-

szeñ o poszukiwaniu pracy. Wszystkie informacje s¹ zbierane w specjalnej bazie

danych, która dostêpna jest w Internecie pod adresem:

http://europa.eu.int/eures/index.jsp. Z EURES mo¿na siê równie¿ skontakto-

waæ poprzez sieæ urzêdów pracy we w³asnym kraju.

Osoby szukaj¹ce pracy w innym pañstwie cz³onkowskim Unii mog¹ równie¿

zarejestrowaæ siê jako bezrobotni w urzêdzie pracy w tym kraju. W tym celu nie

trzeba mieæ nawet sta³ego zamieszkania w tym kraju. Osoba zarejestrowana,

bez wzglêdu na to z jakiego kraju Unii pochodzi, korzysta z tych samych upraw-

nieñ, co obywatele danego pañstwa i nie mo¿e byæ dyskryminowana.

18. Czy niektóre stanowiska pracy mog¹ byæ zarezerwowane
dla obywateli danego kraju cz³onkowskiego?

Obywatel europejski powinien mieæ dostêp do wszystkich stanowisk pracy ofe-

rowanych w innym kraju cz³onkowskim, bez ¿adnej dyskryminacji na tle narodo-

woœciowym. Jednak pañstwo cz³onkowskie mo¿e nie dopuœciæ obywateli innych

pañstw do s³u¿by publicznej, przede wszystkim do stanowisk zwi¹zanych z ochron¹

porz¹dku publicznego lub interesów danego pañstwa, dotyczy to m.in. wojsko-

wych, urzêdników wysokiego szczebla w administracji pañstwowej i policji.

Prawo do podjêcia pracy
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19. Jakie mo¿liwoœci daje Unia Europejska w zakresie
kszta³cenia, szkoleñ i prowadzenia badañ
w innych pañstwach cz³onkowskich?

Wiele programów Unii Europejskiej opracowano w celu wspierania osób, które

pragn¹ podj¹æ edukacjê, szkolenie oraz badania naukowe w innych krajach. Wiêkszoœæ

z ni¿ej wymienionych programów jest adresowana raczej do instytucji (np. uniwersyte-

tów, oœrodków szkolenia i doskonalenia zawodowego, placówek m³odzie¿owych) ni¿

do osób indywidualnych. Jednak zapoznanie siê z bogat¹ ofert¹ tych programów mo¿e

pomóc w zaplanowaniu w³asnego kszta³cenia i doskonalenia zawodowego.

Unijne programy oœwiatowe:

� Socrates

Program ten wspiera inicjatywy w zakresie zwiêkszania wymiany informacji,

wiedzy i doœwiadczeñ miêdzy studentami i pracownikami naukowymi. Z jego

œrodków finansuje siê organizowanie wspólnych kursów przez uniwersytety

w ró¿nych krajach cz³onkowskich, a tak¿e pokrywa czêœæ kosztów studiów za

granic¹. W ramach programu Sokrates dzia³aj¹ m.in.:

Erasmus – adresowany do studentów;

Lingua – wspieraj¹cy nauczanie jêzyków obcych;

Comenius – promuj¹cy wymianê m³odzie¿y szkolnej miêdzy krajami Unii.

� Leonardo da Vinci

Program ten promuje kszta³cenie i doskonalenie zawodowe pracowników, pra-

codawców, nauczycieli, m³odzie¿y, a tak¿e osób bezrobotnych oraz wspiera wspól-

ne przedsiêwziêcia badawczo-rozwojowe i wdra¿anie nowych technologii.

� M³odzie¿

Program ten wspiera wielostronn¹ wymianê m³odzie¿y w wieku od 15 do 25

lat. Podczas kilkutygodniowych pobytów w wybranym kraju Unii m³odzie¿

zdobywa pierwsze doœwiadczenia, poznaj¹c kulturê, warunki ¿ycia i pracy

w innym kraju cz³onkowskim.

Obywatelstwo europejskie
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W ramach programu M³odzie¿ promowany jest m.in. m³odzie¿owy wolonta-

riat (Wolontariat Europejski – European Voluntary Service). Program ten za-

chêca m³odych ludzi w wieku od 18 do 25 lat do podejmowania pracy spo-

³ecznej na terenie innego pañstwa cz³onkowskiego.

�  Ploteus

…to nowy portal internetowy, gromadz¹cy informacje na temat mo¿liwoœci

kszta³cenia i funkcjonowania systemów edukacyjnych a¿ w 30 krajach Europy –

pañstwach cz³onkowskich i kandyduj¹cych do Unii Europejskiej oraz w Islandii,

Norwegii i Szwajcarii. Poprzez portal mo¿na uzyskaæ pomoc w zorganizowaniu

wymiany szkolnej, uniwersyteckiej, nawi¹zaæ wspó³pracê, poznaæ mo¿liwoœci

kontynuowania nauki w innym kraju. Internetowy adres portalu to:

http://www.ploteus.net

� Szkolenie i Mobilnoœæ Pracowników Naukowych

(Training and Mobility of Researchers – TMR)

Ten program przyznaje pracownikom naukowym stypendia pod nazw¹ „Maria

Curie” na przeprowadzenie badañ w innym kraju cz³onkowskim (na okres od

6 miesiêcy do 2 lat).

Polska jako kraj kandyduj¹cy do Unii jest pe³noprawnym uczestnikiem tych

programów ju¿ od 1998 roku. Na przyk³ad polscy uczniowie uczestnicz¹ w dwu-

stronnych wymianach z uczniami z Unii Europejskiej w ramach programu Co-

menius. Bud¿et tej wymiany jest ustalony do 2006 roku. Cz³onkostwo Polski

w Unii Europejskiej nie wp³ynie wiêc zasadniczo na mo¿liwoœæ korzystania

z programów edukacyjnych Unii Europejskiej, poniewa¿ ju¿ dziœ w pe³ni w nich

uczestniczymy. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ¿aden z tych programów nie polega na

dawaniu pieniêdzy, a udzia³ Polaków w tych programach wymaga wspó³finan-

sowania z bud¿etu pañstwa. To szansa dla aktywnych – od nas samych zale¿y,

czy z niej skorzystamy.

Prawo do podjêcia pracy
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Polskie placówki zajmuj¹ce siê informacj¹ o unijnych programach oœwiato-

wych i ich obs³ug¹:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

e-mail: socrates@socrates.org.pl; www.socrates.org.pl

Socrates:

tel. (+48 22) 629 97 79, fax 622 37 10

Comenius:

Akcja I tel. (+48 22) 622 37 12,

Akcja II tel. (+48 22) 629 78 79

Lingua, Minerva, Grundtvig, Eurydice, Arion:

tel. (+48 22) 622 34 47, 629 25 74

Fundacja Funduszu Wspó³pracy

Biuro Koordynacji i Kszta³cenia Kadr

Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci

ul. Górnoœl¹ska 4a, 00-444 Warszawa

e-mail: bkkk@cofund.org.pl; www.bkkk-cofund.org.pl

tel.: (+22) 622 19 91, 625 39 37 fax 625 28 05

Narodowa Agencja Programu M³odzie¿

ul. Mokotowska 43; IV p. 00-551 Warszawa

e-mail: youth@youth.org.pl; www.youth.org.pl

tel.: (+22) 622 37 06; 628 60 14; fax: (+22) 622 37 08; 628 60 17

Obywatelstwo europejskie
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20. W jakim stopniu uznawane s¹ kwalifikacje zawodowe
i naukowe zdobyte w innym kraju cz³onkowskim?

Kwalifikacje zawodowe

W niektórych zawodach, m.in. architekta, lekarza, pielêgniarki, po³o¿nej, den-

tysty, weterynarza, farmaceuty oraz w zawodach prawniczych, nostryfikacja dy-

plomów w krajach Unii nastêpuje automatycznie, poniewa¿ zasady wzajemnego

uznawania dyplomów zosta³y uregulowane prawem wspólnotowym. W tych przy-

padkach wystarczy dostarczyæ w³adzom kraju przyjmuj¹cego dokumenty potwier-

dzaj¹ce posiadanie odpowiednich kwalifikacji wymienionych w dyrektywach re-

guluj¹cych uznanie kwalifikacji zawodowych danego zawodu (np. 85/384/EWG

dotyczy architektów).

Unia Europejska przyjê³a ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych;

(dyrektywy 83/48/EWG oraz 92/51/EWG) dotyczy on zawodów nie wymienio-

nych wy¿ej. System ten obejmuje osoby, które w kraju pochodzenia zdoby³y pe³-

ne kwalifikacje do wykonywania okreœlonego zawodu i chc¹ wykonywaæ ten sam

zawód w innym kraju, posiadaj¹cym odrêbne regulacje w zakresie jego wykony-

wania. System ten opiera siê na zasadzie efektywnego porównania odpowied-

nich kwalifikacji z tymi, które wymagane s¹ w kraju przyjmuj¹cym. Jednym

z dopuszczalnych sposobów sprawdzenia kwalifikacji s¹ testy weryfikuj¹ce albo

zgoda na pracê na okres próbny czy pod nadzorem. Warto pamiêtaæ, ¿e praco-

dawcy w krajach cz³onkowskich bêd¹ braæ pod uwagê nie tylko poziom wykszta³-

cenia i przygotowanie zawodowe, ale równie¿ posiadane doœwiadczenie.

W instytucjach europejskich dyskutowane s¹ ju¿ propozycje uproszczenia tego

systemu; wejd¹ one w ¿ycie najprawdopodobniej ju¿ po rozszerzeniu Unii.

Wykszta³cenie akademickie

Dla zapewnienia swobody przep³ywu osób niezbêdne jest – oprócz uznawa-

nia kwalifikacji zawodowych – uznawanie wykszta³cenia, czyli uznanie ca³oœci

lub czêœci dyplomu ukoñczenia studiów za równorzêdny z wydawanym w innych

krajach cz³onkowskich. Zasada ta umo¿liwia swobodny przep³yw studentów oraz

zachêca do studiowania w innych krajach cz³onkowskich.

Prawo do podjêcia pracy
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Program Erasmus w ramach Socratesa ma zachêcaæ do wymiany studentów

i m³odszych kadr naukowych miêdzy uniwersytetami w krajach cz³onkowskich.

Wprowadzenie na wiêkszoœci uczelni europejskich systemu punktów kredyto-

wych pozwala na uznawanie ocen (punktów) zdobytych przez studentów na

uniwersytetach w innych krajach cz³onkowskich.

Informacji na temat zasad i mo¿liwoœci uznawania wykszta³cenia we wszyst-

kich krajach Unii udzielaj¹ Krajowe Oœrodki Uznawalnoœci Wykszta³cenia (Ne-

twork of National Academic Recognition Information Centres – NARIC).

Polska uczestniczy w programie Erasmus od 1998 roku, a polskie wy¿sze uczel-

nie pañstwowe stopniowo wprowadzaj¹ system punktów kredytowych. W celu

uzyskania dodatkowych informacji mo¿na siê kontaktowaæ z:

Biurem Uznawalnoœci Wykszta³cenia i Wymiany Miêdzynarodowej

ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa; tel. (+ 22) 828 81 61

e-mail: bwm@menis.gov.pl, biuro@buwiwm.edu.pl; www.buwiwm.edu.pl

21. Je¿eli uznanie moich kwalifikacji nie bêdzie automatyczne,
to jakie s¹ warunki ich uznania?

W zasadzie przedstawienie dokumentu zaœwiadczaj¹cego, ¿e dana osoba ukoñ-

czy³a z wynikiem pozytywnym studia wy¿sze lub program kszta³cenia zawodowego

powinno byæ wystarczaj¹cym dowodem dla w³adz innego pañstwa cz³onkowskiego.

Inne dokumenty, których mo¿e wymagaæ pañstwo przyjmuj¹ce, to:

� t³umaczenie przedk³adanych dokumentów na urzêdowy jêzyk kraju przyjmu-

j¹cego (czêsto wymagane jest t³umaczenie poœwiadczone urzêdowo);

� zaœwiadczenie o nienagannej opinii lub niekaralnoœci danej osoby czy –

w przypadku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej – zaœwiadczenie, ¿e nie

znajduje siê ona w stanie bankructwa.

Zgodnie z zasad¹ równoœci kraj przyjmuj¹cy mo¿e ¿¹daæ takich dokumentów od

obywatela innego kraju cz³onkowskiego, jeœli wymaga ich od w³asnych obywateli.

Obywatelstwo europejskie
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Osoba staraj¹ca siê o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych mo¿e byæ te¿

zobowi¹zana do przyst¹pienia do egzaminu z jêzyka kraju przyjmuj¹cego, jeœli

jest to konieczne ze wzglêdu na rodzaj wykonywanej pracy (np. t³umacza konfe-

rencyjnego lub nauczyciela).

W³adze kraju przyjmuj¹cego maj¹ 4 miesi¹ce od z³o¿enia kompletu dokumentów

na wydanie decyzji w kwestii uznania kwalifikacji kandydata do danego zawodu.

Po wydaniu decyzji o bezwarunkowym uznaniu kwalifikacji zainteresowana

osoba jest traktowana na równi z obywatelami pañstwa przyjmuj¹cego i podle-

ga tym samym przepisom prawa lub wewnêtrznym regulacjom danego zawodu.

Jeœli zapada decyzja o odmowie uznania kwalifikacji lub o ich uznaniu pod wa-

runkiem spe³nienia wymogów opisanych powy¿ej (patrz pytanie 20), powinna

ona byæ pisemnie uzasadniona. W przypadku braku uzasadnienia lub nieprzyjê-

cia go przez zainteresowanego, ma on prawo do ¿¹dania kontroli zgodnoœci

decyzji podjêtej przez w³adze krajowe z prawem wspólnotowym.

Za czynnoœci administracyjne zwi¹zane z uznaniem kwalifikacji mog¹ byæ

pobierane op³aty, które nie s¹ sprzeczne z prawem wspólnotowym dopóty, do-

póki nie s¹ nieproporcjonalnie wysokie i nie staj¹ siê czynnikiem zniechêcaj¹-

cym potencjalnych zainteresowanych czy wrêcz powoduj¹cym dyskryminacjê oby-

wateli z innych pañstw cz³onkowskich.

Prawo do podjêcia pracy
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22. Do jakiego systemu ubezpieczeñ spo³ecznych
nale¿y obywatel Unii Europejskiej, który zmienia
miejsce pobytu na terytorium Unii?

Ka¿dy kraj cz³onkowski posiada swoje wewnêtrzne regulacje dotycz¹ce za-

bezpieczenia spo³ecznego swoich obywateli. Na poziomie unijnym przepisy z tej

dziedziny nie s¹ jeszcze zharmonizowane – zosta³y jedynie wyznaczone wspól-

ne podstawowe zasady polityki spo³ecznej:

� obywatel europejski mo¿e korzystaæ z systemu ochrony socjalnej tylko w jed-

nym kraju cz³onkowskim, nawet jeœli pracuje w kilku krajach;

� obywatel europejski powinien w zasadzie nale¿eæ do systemu ubezpieczeñ

spo³ecznych w kraju, w którym wykonuje pracê, niezale¿nie od swojego miej-

sca sta³ego pobytu lub siedziby pracodawcy;

� w przypadku pracy wykonywanej na terytorium kilku krajów cz³onkowskich jed-

noczeœnie obywatel europejski pozostaje w systemie ochrony socjalnej kraju,

w którym zamieszkuje na sta³e. Jeœli tak nie jest, to dana osoba bêdzie zwi¹za-

na z systemem kraju, na którego terytorium znajduje siê siedziba zak³adu pracy

(w przypadku pracowników) lub wykonywana jest wiêkszoœæ czynnoœci zawo-

dowych (w przypadku osób pracuj¹cych na w³asny rachunek);

� rezygnacja z pracy w jednym kraju cz³onkowskim i rozpoczêcie pracy zawodo-

wej w innym oznacza zmianê systemu ubezpieczeñ spo³ecznych i nabycie praw

Prawo
do zabezpieczenia
spo³ecznego
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socjalnych w tym kraju, przy jednoczesnej utracie tych praw w kraju poprzed-

niego zatrudnienia;

� osoby, które ca³kowicie przestaj¹ pracowaæ, s¹ objête przepisami prawa kraju

ostatniego zatrudnienia.

Od powy¿szej zasady przynale¿noœci do systemu ubezpieczeñ spo³ecznych jest wiele

wyj¹tków (dotycz¹ one np. pracowników na terenach przygranicznych, marynarzy,

pracowników transportu miêdzynarodowego). Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ

w odpowiednich instytucjach ubezpieczeñ spo³ecznych w krajach cz³onkowskich.

23. Wed³ug jakich zasad dzia³a
system ubezpieczeñ spo³ecznych w Unii Europejskiej?

Pracownik wykonuj¹cy pracê poza swoim krajem ojczystym jest chroniony przez

zasadê równego traktowania. Przepisy prawa ¿adnego kraju cz³onkowskiego nie mog¹

bezpoœrednio ani poœrednio dyskryminowaæ pracowników zagranicznych.

Niemniej jednak sama zasada równego traktowania jest niewystarczaj¹ca, by

chroniæ zagranicznego pracownika poza krajem jego sta³ego pobytu lub osobê,

która naby³a prawa do œwiadczeñ w kilku ró¿nych krajach.

W celu ochrony praw do zabezpieczenia spo³ecznego przys³uguj¹cych pra-

cownikom zagranicznym w prawie wspólnotowym wprowadzono nastêpuj¹ce

zasady uzupe³niaj¹ce:

� kumulacjê okresów ubezpieczenia nabywanego przez zatrudnienie lub za-

mieszkanie, tzn. danej osobie zaliczany jest ka¿dy okres zatrudnienia bez

wzglêdu na jego miejsce;

� zastosowanie, w momencie naliczania œwiadczenia (np. emerytury lub ren-

ty), systemu bardziej korzystnego dla ubezpieczonego w przypadku podlega-

nia wiêcej ni¿ jednemu systemowi zabezpieczenia spo³ecznego.

System ten powoduje wprowadzenie zakazu dyskryminacji w praktyce, a zmia-

na miejsca pracy czy zamieszkania nie wp³ywa na obni¿enie lub ograniczenie

wysokoœci danego œwiadczenia.

Prawo do zabezpieczenia spo³ecznego
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24. Co dzieje siê z ubezpieczeniem zdrowotnym
w przypadku pobytu w innym kraju cz³onkowskim Unii?

Swoboda poruszania siê obywateli Unii Europejskiej zak³ada, ¿e wszelkie

uprawnienia nabyte w jednym pañstwie cz³onkowskim powinny obowi¹zywaæ

na terytorium ca³ej Wspólnoty. Dotyczy to równie¿ ubezpieczeñ zdrowotnych.

Zgodnie ze wspólnotowym systemem koordynacji œwiadczeñ zdrowotnych oso-

by ubezpieczone w jednym pañstwie cz³onkowskim (oraz cz³onkowie ich rodzin)

maj¹ prawo do otrzymania pomocy medycznej w razie choroby, je¿eli przeby-

waj¹ oni czasowo lub na sta³e w innym pañstwie cz³onkowskim ni¿ kraj, w któ-

rym s¹ ubezpieczeni.

Koszty pomocy medycznej obci¹¿aj¹ w³aœciw¹ instytucjê pañstwa, w którym oso-

by te s¹ ubezpieczone. Udzielenie pomocy medycznej uzale¿nione jest od zalicze-

nia danego œwiadczenia do grupy natychmiastowej i niezbêdnej opieki medycznej.

Pod pojêciem tym nale¿y rozumieæ wszystkie œwiadczenia, z których udzieleniem

nie mo¿na zwlekaæ – bez ryzyka pogorszenia siê stanu zdrowia – do czasu powrotu

danej osoby na terytorium jej pañstwa. Uzyskanie œwiadczenia z grupy „natychmia-

stowych” i „niezbêdnych” zale¿y równie¿ od d³ugoœci pobytu za granic¹, a tak¿e od

mo¿liwoœci przewidzenia koniecznoœci ich udzielenia przed udaniem siê na teryto-

rium innego pañstwa cz³onkowskiego. Oznacza to, ¿e wyjazd do innego kraju na

bezp³atne leczenie jest niemo¿liwy bez uzyskania zgody w³aœciwego organu w kra-

ju, w którym jest siê ubezpieczonym. Przed wyjazdem za granicê nale¿y pamiêtaæ o

zaœwiadczeniu, które stwierdza, ¿e dana osoba (i jej rodzina) posiadaj¹ wa¿ne ubez-

pieczenie zdrowotne. W tym celu  nale¿y z instytucji ubezpieczeniowej uzyskaæ for-

mularz E-111, który jest podstaw¹ do otrzymania bezp³atnej pomocy medycznej

w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej oraz nale¿¹cym do Europej-

skiego Obszaru Gospodarczego. System koordynacji przewiduje mo¿liwoœæ udania

siê do innego pañstwa cz³onkowskiego na leczenie, które nie mo¿e byæ przeprowa-

dzone w pañstwie, gdzie dana osoba jest ubezpieczona. Uprawnienie to podlega

wielu ograniczeniom, które maj¹ zapobiegaæ nadu¿ywaniu tego systemu.

Polska stanie siê uczestnikiem systemu koordynacji œwiadczeñ zdrowotnych

od dnia przyst¹pienia do Unii. Jednak¿e gdyby okaza³o siê, ¿e koszty udzia³u

Obywatelstwo europejskie
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w tym systemie bêd¹ bardzo wysokie, zastrzeg³a sobie mo¿liwoœæ odraczania

terminów regulowania rachunków za udzielone Polakom œwiadczenia medycz-

ne. W nag³ych wypadkach udzielanie obywatelom polskim bezp³atnych œwiad-

czeñ medycznych bêdzie jednak obowi¹zkowe.

25. Jak chronione s¹ emerytury?

W Unii Europejskiej nie ma jednego systemu ubezpieczeniowego. Ka¿de pañ-

stwo zachowuje w tym zakresie daleko id¹c¹ autonomiê. W celu unikniêcia pro-

blemów, które mog³yby z tego wynikaæ, wprowadzono koordynacjê systemów

zabezpieczenia spo³ecznego. Polska od pierwszego dnia cz³onkostwa w Unii Eu-

ropejskiej przyst¹pi do tej koordynacji. Koordynacja jest jednym z elementów swo-

bodnego przep³ywu pracowników i zak³ada, ¿e sytuacja pracownika, który praco-

wa³ w kilku pañstwach cz³onkowskich, nie mo¿e byæ gorsza od sytuacji osoby,

która pracowa³a tylko w jednym kraju cz³onkowskim. Ka¿dy pracownik zatrudnio-

ny legalnie i podlegaj¹cy ubezpieczeniu spo³ecznemu w dowolnym pañstwie cz³on-

kowskim ma gwarancjê, ¿e sk³adki, które zap³aci³, zostan¹ wliczone do jego przy-

sz³ej emerytury. W momencie osi¹gniêcia wieku emerytalnego lub przejœcia na

rentê przedstawia on tylko stosowne dokumenty, a pañstwo, na którego terenie

przebywa, ma obowi¹zek potwierdziæ okresy zatrudnienia za granic¹ i naliczyæ

wysokoœæ œwiadczenia (w Polsce bêdzie to wykonywa³ ZUS). Przy naliczaniu œwiad-

czenia brane s¹ pod uwagê wszystkie okresy ubezpieczenia, zatrudnienia i za-

mieszkiwania w innych pañstwach cz³onkowskich. Pañstwa cz³onkowskie doko-

nuj¹ rozliczenia miêdzy sob¹ w taki sposób, ¿e ka¿de z nich wyp³aca tak¹ czêœæ

œwiadczenia, jaka zosta³a nabyta na jego terytorium. Obowi¹zuje tu równie¿ zasa-

da jednego ustawodawstwa. Zapobiega ona sytuacji, w której pracownik musia³-

by p³aciæ podwójne sk³adki na ubezpieczenie. Uregulowania te dotycz¹ nie tylko

pracowników, ale te¿ pracuj¹cych na w³asny rachunek oraz cz³onków ich rodzin.

Wspólnotowe regu³y w zakresie podlegania ubezpieczeniu, ustalania i reali-

zacji nabytych uprawnieñ dotycz¹ nastêpuj¹cych podstawowych dzia³ów zabez-

pieczenia spo³ecznego:

Prawo do zabezpieczenia spo³ecznego
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� œwiadczeñ w razie choroby i macierzyñstwa,

� œwiadczeñ w razie inwalidztwa, ³¹cznie ze s³u¿¹cymi zachowaniu lub zwiêk-

szeniu zdolnoœci do pracy,

� œwiadczeñ emerytalnych,

� œwiadczeñ w razie œmierci ¿ywiciela,

� œwiadczeñ z tytu³u wypadku przy pracy i choroby zawodowej,

� zasi³ków pogrzebowych,

� œwiadczeñ w razie bezrobocia,

� œwiadczeñ rodzinnych.

26. Jakie zasady obowi¹zuj¹ w Unii w zakresie
zasi³ków dla bezrobotnych?

W porównaniu z zasadami obowi¹zuj¹cymi w innych kwestiach zabezpieczenia

spo³ecznego rozwi¹zania dla bezrobotnych s¹ bardziej restrykcyjne. Po pierwsze,

œwiadczenia dla bezrobotnych wyp³aca tylko kraj cz³onkowski, na którego terenie

dosz³o do utraty zatrudnienia. Jeœli osoba bezrobotna op³aca³a sk³adki w stopniu

niedostatecznym, aby uzyskaæ prawo do zasi³ku wed³ug przepisów danego kraju,

uwzglêdnione zostan¹ okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia uzyskane na mocy

przepisów innego kraju cz³onkowskiego po przed³o¿eniu formularza E-303, wysta-

wionego przez poprzedni¹ instytucjê ubezpieczeñ spo³ecznych. Jeœli wyliczenie kwoty

œwiadczenia zale¿y od wysokoœci poprzedniego wynagrodzenia, uwzglêdniane jest

jedynie wynagrodzenie wyp³acone w kraju, gdzie nabyto prawo do zasi³ku (chyba

¿e okres zatrudnienia wynosi³ mniej ni¿ 4 tygodnie, wówczas bierze siê pod uwagê

œredni poziom wynagrodzenia odpowiadaj¹cy danej kategorii zatrudnienia). Jeœli

wielkoœæ œwiadczenia uzale¿niona jest od liczby cz³onków rodziny, nale¿y uwzglêd-

niæ osoby przebywaj¹ce na sta³e w innym kraju cz³onkowskim.

Nale¿y zwróciæ uwagê na istotne ograniczenie swobody przemieszczania siê

pracowników: wyp³ata zasi³ku dla bezrobotnych uwarunkowana jest sta³ym po-

bytem na terytorium danego kraju, co w sposób oczywisty ogranicza mo¿liwoœci

poszukiwania pracy w innym kraju cz³onkowskim. Istnieje mo¿liwoœæ przenie-
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sienia zasi³ku z jednego kraju cz³onkowskiego do drugiego, ale limit czasowy

(trzy miesi¹ce, po których up³ywie traci siê prawo do zasi³ku), a tak¿e to, ¿e zasi-

³ek mo¿na przenieœæ tylko raz pomiêdzy okresami zatrudnienia, powoduj¹, ¿e

nie jest ona czêsto wykorzystywana przez osoby bezrobotne. Problemy wynika-

j¹ce z bezrobocia nale¿¹ do tych niewielu zagadnieñ unijnej koordynacji syste-

mów zabezpieczenia spo³ecznego, które s¹ nadal s³abo rozstrzygniête.

Istniej¹ równie¿ szczególne rozwi¹zania prawne dotycz¹ce zasi³ków dla bez-

robotnych pracowników w strefach nadgranicznych.

27. Czy osoby korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej
lub innej, zwi¹zanej np. ze specjaln¹ opiek¹ zdrowotn¹,
bêd¹ mia³y te same prawa w razie przeniesienia siê
do innego kraju?

Narodowe systemy pomocy spo³ecznej oraz opieki medycznej nie podlegaj¹

zasadniczo koordynacji ze strony Unii. Powoduje to, ¿e osoba korzystaj¹ca

z pomocy spo³ecznej przy zmianie kraju sta³ego pobytu w zasadzie nie nabywa

automatycznie praw do takiej samej pomocy w nowym kraju zamieszkania. Rów-

nie¿ œwiadczenia z pomocy spo³ecznej nie mog¹ byæ przekazywane do innego

pañstwa, obowi¹zuje tu bowiem warunek sta³ego pobytu na terytorium kraju,

w którym nastêpuje wyp³ata œwiadczenia. Oczywiœcie, obywatel Unii Europej-

skiej mo¿e powo³aæ siê na zasadê równego traktowania w nowym kraju sta³ego

pobytu i ubiegaæ siê o podobne œwiadczenia w tym kraju, nie ma jednak gwa-

rancji ich otrzymania.

28. Dlaczego Unia Europejska nie zapewnia harmonizacji
poziomu zabezpieczenia spo³ecznego swoich obywateli?

Jednolity poziom opieki spo³ecznej pañstwa wyeliminowa³by dwie przeszko-

dy w swobodnym poruszaniu siê obywateli Unii Europejskiej: ryzyko pozbawie-

Prawo do zabezpieczenia spo³ecznego
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nia ochrony na dotychczasowym poziomie (w przypadku migracji do krajów

gorzej pod tym wzglêdem rozwiniêtych) oraz obawê krajów cz³onkowskich przed

zak³óceniem równowagi ich bud¿etów socjalnych (w przypadku migracji do kra-

jów z bardziej rozwiniêtymi systemami opieki spo³ecznej).

Jednak¿e tworzenie europejskiego modelu socjalnego, bêd¹cego rzetelnym

odzwierciedleniem idei obywatelskiej Unii Europejskiej, jest wci¹¿ na etapie po-

cz¹tkowym. Traktat powo³uj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹ oraz póŸ-

niejsze traktaty nie s¹ ukierunkowane na stworzenie spójnego systemu zabez-

pieczenia spo³ecznego, ponadto harmonizacjê w tej dziedzinie utrudnia ró¿ny

poziom rozwoju krajów Unii. Tak czy inaczej, oczywista staje siê koniecznoœæ

równoleg³ego pog³êbiania integracji gospodarczej, finansowej i spo³ecznej.

Nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e trwaj¹ dyskusje nad rozwijaniem tej dzie-

dziny i ju¿ pojawi³a siê propozycja koordynacji systemów zabezpieczenia spo-

³ecznego. Koordynacja (a nie harmonizacja) tych systemów mia³aby na celu za-

pobieganie trudnoœciom w korzystaniu przez obywateli europejskich z ich prawa

do swobodnego przemieszczania siê.

Obywatelstwo europejskie
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29. Kiedy mogê braæ udzia³ w wyborach w kraju,
w którym siê osiedlam?

Traktat o Unii Europejskiej przyznaje ka¿demu obywatelowi Unii, zamieszka-

³emu w pañstwie, którego nie jest obywatelem, czynne i bierne prawo wyborcze

w wyborach do w³adz lokalnych i do Parlamentu Europejskiego na takich sa-

mych zasadach, jakie obowi¹zuj¹ obywateli kraju, w którym siê osiedli³. Prawo

to nie obejmuje jednak wyborów w krajach zwi¹zkowych, wyborów ogólnokra-

jowych czy udzia³u w referendum (patrz pytanie 31). Do udzia³u w tych wybo-

rach mo¿e byæ wymagane zamieszkiwanie przez okreœlony czas na terytorium

danego kraju (je¿eli w takim samym stopniu dotyczy to obywateli tego kraju).

Zasady dotycz¹ce wyborów do Parlamentu Europejskiego:

� wybory do Parlamentu Europejskiego s¹ bezpoœrednie i powszechne, co ozna-

cza, ¿e cz³onkowie Parlamentu s¹ wybierani bezpoœrednio przez obywateli

europejskich;

� z praw wyborczych (zarówno czynnego, jak i biernego) mo¿na korzystaæ tyl-

ko w jednym kraju cz³onkowskim (w wyborach lokalnych mo¿na korzystaæ

z tych praw nawet w wiêcej ni¿ w jednym pañstwie);

� osoba wybrana do Parlamentu Europejskiego z listy wyborczej w kraju, w którym

siê osiedli³a, reprezentuje w³aœnie ten kraj, a nie kraj swojego pochodzenia;

� posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego w kraju sta³ego pobytu

Prawa
polityczne
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uzale¿nione jest od tego, czy dana osoba korzysta z takich praw w swoim

w³asnym kraju (np. czy nie zosta³a ich pozbawiona wyrokiem s¹du).

Kraje cz³onkowskie wprowadzi³y specjalne regulacje okreœlaj¹ce zasady g³o-

sowania do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z postanowieniami szczytu w Nicei (2002 rok) Parlament Europejski

po przyjêciu nowych krajów bêdzie liczy³ 732 parlamentarzystów; Polsce w Par-

lamencie Europejskim przyznano 50 miejsc. Liczba ta mo¿e zwiêkszyæ siê do 54,

jeœli nie wszystkie kraje staraj¹ce siê o cz³onkostwo ostatecznie wejd¹ do Unii.

Je¿eli kalendarz przyjêcia nowych cz³onków do Unii Europejskiej zostanie

zachowany, w najbli¿szych wyborach do Parlamentu Europejskiego, w czerwcu

2004 roku, obywatele polscy bêd¹ mogli g³osowaæ oraz byæ wybranymi na parla-

mentarzystów europejskich. Aby wybory mog³y siê w odbyæ Polsce, nasz parla-

ment musi przygotowaæ specjaln¹ ustawê, która okreœli przebieg wyborów do

Parlamentu Europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e osoba ubiegaj¹ca siê o mandat parlamentarzysty euro-

pejskiego nie mo¿e zasiadaæ w parlamencie krajowym.

By umo¿liwiæ obywatelom innych pañstw cz³onkowskich udzia³ w wyborach

do samorz¹dów lokalnych, trzeba bêdzie zmieniæ polsk¹ ordynacjê wyborcz¹.

30. Jak w praktyce mogê skorzystaæ z prawa wyborczego
w kraju, w którym siê osiedlam?

Jeœli chcemy skorzystaæ z czynnego lub biernego prawa wyborczego w kraju

sta³ego pobytu, musimy zwróciæ siê do odpowiednich w³adz lokalnych o wpisa-

nie nas na listê wyborców. Warto pamiêtaæ, ¿e nasz wpis na listê wyborców

pozostaje do kolejnych wyborów, jeœli nie zwrócimy siê o jego usuniêcie.

Obywatelstwo europejskie
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Prawa polityczne

31. Dlaczego w wyborach krajowych nie mog¹ uczestniczyæ
obywatele innych pañstw cz³onkowskich, a przys³uguje im
to prawo w wyborach do samorz¹du lokalnego
i do Parlamentu Europejskiego?

Pierwsze bezpoœrednie wybory do Parlamentu Europejskiego odby³y siê w 1979

roku. Przyznanie praw wyborczych obywatelom europejskim w wyborach do Par-

lamentu Europejskiego pozwoli³o na wprowadzenie elementów demokratycznej

kontroli nad instytucjami europejskimi oraz przybli¿y³o te instytucje obywatelom.

Powodem nieprzyznania zamieszka³ym obywatelom innych pañstw cz³onkow-

skich prawa do udzia³u w narodowych wyborach parlamentarnych czy te¿ refe-

rendach ogólnokrajowych mo¿e byæ wci¹¿ ¿ywe przekonanie, ¿e w g³osowaniu

urzeczywistnia siê idea obywatelstwa danego pañstwa. W przekonaniu wielu

polityków, socjologów i historyków cudzoziemiec powinien mieæ mo¿liwoœæ wy-

powiedzenia siê w narodowych wyborach parlamentarnych wówczas, gdy udo-

wodni, ¿e jego zwi¹zki z krajem s¹ wystarczaj¹co silne i d³ugotrwa³e. Taki do-

wód jest przeprowadzany w momencie ubiegania siê przez cudzoziemca

o obywatelstwo danego pañstwa.

Zmiana obywatelstwa narodowego nie wp³ywa na prawa wynikaj¹ce z oby-

watelstwa europejskiego.

Z kolei uczestnictwo obywateli innych pañstw Unii w wyborach lokalnych nie

napotyka sprzeciwów, poniewa¿ wi¹¿e siê z ide¹ uczestniczenia w ¿yciu spo³ecz-

noœci lokalnej bez wzglêdu na kraj pochodzenia.

32. Na czym polega prawo do sk³adania petycji
do Parlamentu Europejskiego?

Traktat o Unii Europejskiej przyznaje ka¿demu obywatelowi prawo do kiero-

wania petycji do Parlamentu Europejskiego. W przeciwieñstwie do skargi do

Komisji Europejskiej petycja do Parlamentu nie musi dotyczyæ niemo¿noœci re-

alizowania indywidualnych praw lub generalnego naruszenia przepisów prawa



40

Obywatelstwo europejskie

wspólnotowego (patrz pytanie 41). Petycja mo¿e s³u¿yæ równie¿ zasygnalizowa-

niu parlamentarzystom europejskim wa¿nych kwestii.

Poniewa¿ okres rozpatrywania petycji mo¿e byæ d³ugi, czêsto szybsz¹ i sku-

teczniejsz¹ metod¹ mo¿e okazaæ siê kontakt z pos³em do Parlamentu Europej-

skiego (patrz pytanie 39).

33. W jakich sytuacjach dzia³a moje prawo do ochrony
dyplomatycznej i konsularnej?

Traktat o Unii Europejskiej zobowi¹zuje wszystkie kraje cz³onkowskie do za-

gwarantowania ochrony dyplomatycznej i konsularnej ka¿demu obywatelowi

europejskiemu, który znajdzie siê w trudnej sytuacji na terenie kraju trzeciego.

Je¿eli nie ma tam przedstawicielstwa dyplomatycznego kraju, z którego pocho-

dzi obywatel, powinna byæ mu udzielona pomoc na takich zasadach, na jakich

przyznaje j¹ kraj cz³onkowski. Ochrona taka mo¿e okazaæ siê niezbêdna w przy-

padku: œmierci, powa¿nych wypadków lub zachorowania, skazania lub zatrzy-

mania. Jeœli obywatel Unii pad³ ofiar¹ przemocy, utraci³ dokumenty lub znalaz³

siê w innej trudnej sytuacji ¿yciowej lub potrzebna jest mu pomoc w powrocie

do kraju, taka pomoc powinna mu zostaæ udzielona.

Nie mo¿na równie¿ nie doceniaæ znaczenia symbolicznego przepisów prawa

w tym zakresie – kraje cz³onkowskie postanowi³y solidarnie dzia³aæ i wspó³pra-

cowaæ w celu zapewnienia pomocy obywatelom Unii za granic¹.
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34. Co powinienem zrobiæ, jeœli uznam, ¿e zosta³y naruszone
moje europejskie prawa obywatelskie?

Pierwszym krokiem jest upewnienie siê, czy prawa, które zosta³y naruszone, rzeczy-

wiœcie nale¿¹ do prawa wspólnotowego i czy Unia Europejska ma kompetencje do dzia-

³ania w tym zakresie. Choæ Unia Europejska prowadzi bardzo wiele dzia³añ bezpoœred-

nio dotycz¹cych obywateli europejskich, to nie jest odpowiedzialna za wszystkie sfery

naszego ¿ycia. Wbrew temu, co siê czêsto s¹dzi, nie wystarczy uznaæ, i¿ problem dotyczy

kraju cz³onkowskiego lub kilku krajów cz³onkowskich, by automatycznie zakwalifiko-

waæ go do sfery kompetencji Unii. Na przyk³ad rozwód pomiêdzy obywatelami ró¿nych

krajów cz³onkowskich zdecydowanie wi¹¿e siê z kilkoma kwestiami o charakterze miê-

dzynarodowym, a mimo to le¿y w gestii w³adz krajowych, które powinny zastosowaæ

w tej sprawie odpowiednie przepisy prawa miêdzynarodowego prywatnego.

35. Czy w przypadku naruszenia prawa wspólnotowego
nale¿y skierowaæ sprawê do Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoœci?

Obywatele czêsto kieruj¹ swoje sprawy do Europejskiego Trybuna³u Sprawie-

dliwoœci, uwa¿aj¹c, ¿e  przemawia za tym w³aœciwoœæ tego s¹du, poniewa¿ zajmu-

Obrona
praw
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je siê on wyk³adni¹ prawa wspólnotowego. Rol¹ Europejskiego Trybuna³u Spra-

wiedliwoœci jest jednak przygotowywanie wyk³adni prawa wspólnotowego bez

rozstrzygania spraw indywidualnych. Wynika to z charakteru prawa europejskie-

go, które stanowi integraln¹ czêœæ systemu prawnego krajów cz³onkowskich Unii

Europejskiej. Kraje cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane w³¹czaæ przepisy wspólnotowe

do swoich systemów prawnych i wykonywaæ je. Obywatele, z kolei, maj¹ prawo

oczekiwaæ od w³adz poszczególnych krajów cz³onkowskich zagwarantowania re-

alizacji i poszanowania tych praw. Dlatego w wypadku naruszenia tych praw mo-

¿emy dochodziæ ich przed s¹dami krajowymi oraz organami administracji.

36. Jak broniæ swoich praw europejskich we w³asnym kraju?

Pierwsz¹ rzecz¹, jak¹ nale¿y zrobiæ, to poinformowaæ w³aœciwy organ admi-

nistracji (samorz¹dowej lub centralnej) o fakcie naruszenia lub niew³aœciwej in-

terpretacji naszych praw europejskich. Przydatne na tym etapie bêdzie powo³a-

nie siê na odpowiednie przepisy wspólnotowe (mo¿na je odnaleŸæ w serwisach

wymienionych w pytaniach 44 i  45). Nale¿y zawsze pamiêtaæ o zachowaniu wy-

maganych procedur i dotrzymywaniu terminów sk³adania odwo³añ od decyzji

administracyjnych, w przeciwnym razie mo¿na straciæ mo¿liwoœci dalszego do-

chodzenia swoich praw, zw³aszcza na drodze s¹dowej. Procedury dochodzenia

praw krajowych i europejskich przed organami administracji i s¹dami reguluje

prawo ka¿dego kraju cz³onkowskiego. Zanim wejdzie siê na drogê s¹dow¹,

z regu³y  warto wykorzystaæ mo¿liwoœci polubownego za³atwienia sprawy.

Jeœli to nie pomo¿e, nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoœæ skierowania sprawy na dro-

gê s¹dow¹. Zazwyczaj s¹dem w³aœciwym dla rozstrzygania sporów dotycz¹cych

prawa europejskiego jest s¹d krajowy. Jeœli s¹d uzna, i¿ dosz³o do naruszenia

naszych praw europejskich, wyda wyrok nakazuj¹cy zmianê decyzji danego or-

ganu administracji; w razie koniecznoœci zas¹dzi tak¿e odszkodowanie za straty

na skutek naruszenia praw obywatelskich.

Jak wspomniano ju¿ w odpowiedzi na pytanie 35, Europejski Trybuna³ Spra-

wiedliwoœci nie rozpatruje spraw indywidualnych – wydaje on oficjaln¹ wyk³ad-
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niê prawa wspólnotowego, która z kolei jest wi¹¿¹ca dla s¹dów krajowych.

S¹d krajowy mo¿e skierowaæ sprawê do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedli-

woœci albo z w³asnej inicjatywy, albo na wniosek jednej ze stron. W drugim przy-

padku s¹d jest zobowi¹zany do dokonania tej czynnoœci tylko wtedy, gdy od

rozstrzygniêcia sprawy nie s³u¿y ju¿ odwo³anie.

37. Czy istniej¹ zasady u³atwiaj¹ce postêpowanie s¹dowe
w innym kraju cz³onkowskim?

Chodzi tu nie tyle o u³atwianie takiego postêpowania, ile o zagwarantowanie

równego dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci. Osoby przebywaj¹ce na sta³e

w innym kraju cz³onkowskim mog¹ zwróciæ siê o przyznanie pomocy prawnej

(bezp³atnej lub po obni¿onej stawce) zgodnie z przepisami kraju pobytu, na

równi z obywatelami tego kraju. Mog¹ równie¿ prosiæ o przyznanie t³umacza,

jeœli nie znaj¹ dobrze jêzyka danego kraju. Mimo tych zasad du¿a ró¿norodnoœæ

systemów prawnych jest wci¹¿ powa¿nym problemem dla osób zaanga¿owa-

nych w spór poza w³asnym krajem.

W celu u³atwienia prowadzenia takich spraw Komisja Europejska opracowa³a

projekt zalecenia dotycz¹cego uproszczonych procedur prawnych, a tak¿e pozas¹-

dowych form rozstrzygania sporów (np. arbitra¿u, mediacji). Ma to zwiêkszyæ mo¿-

liwoœci rozstrzygania sporów konsumenckich na drodze pozas¹dowej w ca³ej Unii.

Ostatnio organizacje konsumenckie zyska³y wiêksze mo¿liwoœci dostêpu do

organów wymiaru sprawiedliwoœci. Dziêki temu konsumenci w Europie mog¹

uzyskaæ pomoc zaufanych organizacji konsumenckich nie tylko we w³asnym kra-

ju, ale tak¿e w kraju, gdzie nabyte zosta³y towary b¹dŸ us³ugi.

38. Co mo¿e zrobiæ Komisja Europejska?

Komisja Europejska jest organem Unii, stoj¹cym na stra¿y realizacji Traktatu

o Unii Europejskiej. Komisja kontroluje, czy kraje cz³onkowskie przestrzegaj¹

Obrona praw
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zobowi¹zañ wynikaj¹cych z prawa wspólnotowego. Komisja mo¿e wszcz¹æ po-

stêpowanie przed Europejskim Trybuna³em Sprawiedliwoœci w sprawie narusze-

nia przez pañstwo cz³onkowskie prawa europejskiego.

Komisja na bie¿¹co zbiera informacje o sposobie realizowania przez pañstwa

cz³onkowskie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z prawa europejskiego, a ka¿dy obywa-

tel europejski mo¿e skierowaæ do niej skargê na pañstwo cz³onkowskie.

Skarga mo¿e dotyczyæ naruszenia indywidualnego prawa danej osoby, jak

i sprawy, która go osobiœcie nie dotyczy. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e powy¿sza

procedura nie ma zastosowania w przypadku sporów pomiêdzy osobami fizycz-

nymi, nawet jeœli sprawa dotyczy prawa wspólnotowego. W tym przypadku w³a-

œciwoœæ zachowuj¹ s¹dy krajowe (patrz pytanie 36).

Skargi do Komisji nie musz¹ spe³niaæ specjalnych wymogów formalnych. Wy-

starczy podaæ imiê i nazwisko, obywatelstwo, adres, wykonywany zawód oraz opis

faktów ze wskazaniem na instytucjê, której skarga dotyczy. Zaleca siê w miarê

mo¿liwoœci do³¹czenie do skargi istotnych dla sprawy dokumentów. Pomoc praw-

nika nie jest konieczna, a samo postêpowanie jest bezp³atne. Wystarczy napisaæ

pismo w dowolnym oficjalnym jêzyku Unii Europejskiej i skierowaæ je do:

Komisja Unii Europejskiej

Sekretarz Generalny

200, rue de la Loi

B-1049 Bruksela

Mo¿na równie¿ skorzystaæ ze standardowego formularza skargi dostêpnego

w biurach Komisji w pañstwach cz³onkowskich oraz na stronie internetowej:

http://europa.eu.int/comm/sg/lexcom.

Skar¿¹cy jest informowany, jakie dzia³ania s¹ podejmowane w zwi¹zku z jego

skarg¹, choæ nie jest on stron¹ postêpowania. Jeœli skarga nie jest w sposób

oczywisty bezzasadna i jeœli dotyczy spraw le¿¹cych w zakresie prawa wspólno-

towego, Komisja bada fakty i stan prawny, a nastêpnie podejmuje decyzjê, czy

skargê przyj¹æ czy odrzuciæ. Komisja winna podj¹æ tê decyzjê w ci¹gu 1 roku od

zarejestrowania skargi. Jeœli Komisja uzna, i¿ dosz³o do naruszenia prawa wspól-
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notowego, zwraca siê do kraju cz³onkowskiego z proœb¹ o podjêcie dzia³añ, po

czym przesy³a opiniê z uzasadnieniem, oficjalnie zalecaj¹c¹ podjêcie dzia³añ pro-

wadz¹cych do usuniêcia nieprawid³owoœci w terminie 2 miesiêcy. Najlepiej, jeœli

skarga zostanie za³atwiona w³aœnie na tym etapie.

Mo¿e jednak siê zdarzyæ, ¿e kraj cz³onkowski nie dostosuje siê do zalecenia Ko-

misji. W takiej sytuacji Komisja mo¿e skierowaæ sprawê do Europejskiego Trybuna³u

Sprawiedliwoœci, aby ten nakaza³ w³adzom okreœlonego kraju usuniêcie nieprawi-

d³owoœci. Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ wyrok Trybuna³u Sprawiedliwoœci nie wp³ywa

bezpoœrednio na indywidualne prawa skar¿¹cego – odwo³anie nieprawid³owej de-

cyzji i ewentualne zadoœæuczynienie musi byæ orzeczone przez instytucje krajowe,

dla których wyrok Trybuna³u bêdzie w takiej sytuacji podstaw¹ prawn¹.

39. A Parlament Europejski?

Traktat o Unii Europejskiej przyznaje ka¿demu prawo do kierowania petycji

do Parlamentu Europejskiego. Umo¿liwia to obywatelowi europejskiemu zwra-

canie uwagi pos³ów do Parlamentu Europejskiego na problemy zwi¹zane ze sfer¹

dzia³ania Wspólnoty.

Tak jak w przypadku skarg do Komisji Europejskiej, petycje nie musz¹ spe³-

niaæ wymogów formalnych, jednak musz¹ zawieraæ istotne informacje (patrz

pytanie 38). Petycje mo¿na przesy³aæ pod adresem:

Przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego

Plateau du Kirchberg, L-2929 Luksemburg

Sk³adaj¹c petycjê mo¿na skorzystaæ z formularza dostêpnego na stronie:

www.europarl.eu.int/petition/petition_en.htm

Petycje s¹ rejestrowane i rozpatrywane przez Komisjê ds. Petycji Parlamentu

Europejskiego, która nastêpnie informuje sk³adaj¹cego petycjê o podjêtych roz-

strzygniêciach. Jeœli Komisja ds. Petycji uzna, i¿ istotnie dosz³o do naruszenia

prawa wspólnotowego, mo¿e zaleciæ, aby dzia³ania w danej sprawie podjê³a

Obrona praw
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Komisja Europejska jako „stra¿niczka traktatu”. Sama Komisja ds. Petycji nie jest

w³adna nakazywaæ ¿adnych dzia³añ przeciwko krajom cz³onkowskim ani sama

ich podejmowaæ. Je¿eli Komisja Europejska nie zastosuje siê do zaleceñ Parla-

mentu Europejskiego, ten mo¿e z kolei skierowaæ sprawê przeciwko Komisji do

Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci. Jest to najwa¿niejsza zaleta petycji

do Parlamentu w porównaniu ze skargami do Komisji.

40. Jaka jest rola Europejskiego Rzecznika
Praw Obywatelskich?

Zadaniem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest rozpatrywanie

skarg obywateli na niew³aœciwe dzia³anie instytucji europejskich. Dotyczy to

przede wszystkim Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a tak¿e in-

nych instytucji unijnych, z wyj¹tkiem Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci

i Trybuna³u Pierwszej Instancji. Rzecznik nie mo¿e równie¿ zajmowaæ siê niepra-

wid³owoœciami, których dopuœci³y siê w³adze krajowe, regionalne i lokalne kra-

jów cz³onkowskich, nawet jeœli nie przestrzegaj¹ one prawa wspólnotowego –

t¹ sfer¹ zajmuj¹ siê odrêbne instytucje na poziomie poszczególnych krajów cz³on-

kowskich. Na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

znajduj¹ siê odnoœniki do stron internetowych tych instytucji – patrz poni¿ej.

Skarga do Rzecznika powinna byæ z³o¿ona w ci¹gu 2 lat od zaistnienia oko-

licznoœci, których dotyczy. Do z³o¿enia skargi nie jest konieczne doznanie uszczerb-

ku na skutek nieprawid³owego dzia³ania administracji. Wa¿ne jest natomiast

przedstawienie pisemnego dowodu próby rozwi¹zania sprawy za poœrednictwem

instytucji krajowych. Dzia³ania bêd¹ce przedmiotem skargi nie mog¹ byæ wcze-

œniej przedmiotem postêpowania s¹dowego.

Skarga z³o¿ona do Rzecznika nie wp³ywa na zatrzymanie biegu terminów

w krajowym postêpowaniu administracyjnym lub s¹dowym.

Rzecznik jest w³adny przeprowadziæ postêpowanie wyjaœniaj¹ce wobec insty-

tucji, której dotyczy skarga. Rzecznika chroni zasada niezawis³oœci, ma on prawo

dostêpu do informacji i dokumentów, a pañstwo cz³onkowskie ani organy Unii
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nie mog¹ mu go odmówiæ. Jeœli Rzecznik ustali, i¿ organ administracji dopuœci³

siê nieprawid³owoœci, podejmuje próbê rozwi¹zania konfliktu w sposób, który

by³by zadowalaj¹cy dla obydwu stron. Jeœli Rzecznik uzna to za konieczne, prze-

sy³a danej instytucji oficjalne zalecenia pokontrolne z trzymiesiêcznym termi-

nem realizacji. Jeœli nie, Rzecznik przesy³a szczegó³owe sprawozdanie z danej

sprawy do Parlamentu Europejskiego, pozostawiaj¹c mu dalsz¹ inicjatywê.

Skarga do Rzecznika powinna mieæ podobn¹ formê co skarga do Komisji Eu-

ropejskiej (patrz pytanie 38). Mo¿na te¿ wykorzystaæ standardowy formularz skar-

gi, dostêpny w biurze Rzecznika. Od kwietnia 2003 roku urz¹d Europejskiego

Rzecznika Praw Obywatelskich sprawuje Nikiforos Diamandouros. Na jego rêce

mo¿na kierowaæ skargi, pisz¹c na adres:

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (the European Ombudsman)

1, Avenue du Président Robert Schuman

LP 403

F-67001 Strasbourg Cedex

tel.: +33-3-88 17 23 13

fax: +33-3-88 17 90 62

http://www.euro-ombudsman.eu.int

41. Jak na poziomie europejskim chronione s¹
podstawowe prawa cz³owieka?

Nie nale¿y myliæ Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci (z siedzib¹ w Luk-

semburgu) z Europejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka (z siedzib¹ w Strasburgu).

Pierwszy jest powo³any do rozstrzygania w sprawach dotycz¹cych przepisów pra-

wa europejskiego i jest organem Unii Europejskiej. Drugi natomiast kontroluje

przestrzeganie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawo-

wych Wolnoœci przez pañstwa cz³onkowskie Rady Europy. Mimo ¿e Unia Europej-

ska i Rada Europy to ró¿ne organizacje miêdzynarodowe, obie œciœle wspó³pra-

cuj¹ ze sob¹ w zakresie ochrony praw cz³owieka. Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e

Obrona praw
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wszystkie kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej nale¿¹ do Rady Europy i ratyfiko-

wa³y Europejsk¹ Konwencjê Praw Cz³owieka. Dlatego, jeœli któreœ z nich naruszy

prawa w³asnego obywatela czy obywatela innego kraju cz³onkowskiego, a nawet

obywatela pañstwa nie nale¿¹cego do Unii, mo¿e byæ przeciwko niemu skierowa-

na skarga do Trybuna³u w Strasburgu.

Ka¿da osoba, jeœli przebywa nielegalnie na terytorium jednego z krajów Unii

Europejskiej, mo¿e nawet skierowaæ skargê do Trybuna³u w Strasburgu, gdy uzna,

i¿ jest ofiar¹ takiego dzia³ania organów publicznych, które naruszaj¹ prawa za-

gwarantowane przez Konwencjê. Skargê do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³o-

wieka w Strasburgu mo¿na jednak wnieœæ dopiero po wyczerpaniu mo¿liwoœci

odwo³awczych w kraju.

Polska jest cz³onkiem Rady Europy od 1991 roku, a od 1993 roku obywatele

polscy mog¹ sk³adaæ skargi do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka.
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Prawo
do informacji

42. Czy instytucje wspólnotowe musz¹ przestrzegaæ
prawa do informacji?

Przejrzystoœæ dzia³añ Unii oraz prawo do dostêpu obywateli europejskich do

dokumentów i informacji s¹ jednymi z podstawowych zasad funkcjonowania

Unii Europejskiej. Od wejœcia w ¿ycie Traktatu Amsterdamskiego instytucje unij-

ne maj¹ obowi¹zek zwiêkszania przejrzystoœci swoich dzia³añ:

� Rada publikuje informacje dotycz¹ce procesu podejmowania decyzji oraz

wyniki g³osowañ. Niektóre debaty s¹ retransmitowane przez stacje telewizyj-

ne. Spo³eczeñstwo europejskie ma zatem mo¿liwoœæ oceny roli Rady jako ca-

³oœci, a tak¿e udzia³u poszczególnych rz¹dów krajowych w procesie legisla-

cyjnym Wspólnoty;

� obrady Parlamentu Europejskiego s¹ otwarte dla mediów i publicznoœci, pu-

blikowane s¹ równie¿ sprawozdania z posiedzeñ Parlamentu;

� Komisja Europejska publikuje sprawozdania ze swojej dzia³alnoœci, zamieszcza

informacje o podjêtych inicjatywach prawnych, konkursach grantowych itd.

Wiêkszoœæ instytucji europejskich ma równie¿ swoje biura prasowe, które przy-

gotowuj¹ serwisy oraz konferencje prasowe.

Dobrym Ÿród³em informacji na temat prac instytucji europejskich s¹ te¿ stro-

ny internetowe (patrz pytania 44 i 45).
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Prawo do dostêpu obywateli do dokumentów mo¿e byæ realizowane w dwo-

jaki sposób:

� dokumenty i informacje pochodz¹ce z instytucji europejskich s¹ powszech-

nie udostêpniane, m.in. zbiór prawa europejskiego znajduje siê w interneto-

wej bazie Eur-Lex;

� obywatel mo¿e zwróciæ siê indywidualnie z pisemn¹ proœb¹ o udostêpnienie

interesuj¹cych go informacji i dokumentów.

Instytucja, do której siê zwracamy, ma 1 miesi¹c na rozpatrzenie tej proœby.

O braku dokumentu w zasobach zainteresowany powinien byæ poinformowany.

Jeœli nie mo¿na przes³aæ kopii ¿¹danych dokumentów, nale¿y zaproponowaæ

obywatelowi udostêpnienie ich na miejscu we w³aœciwej instytucji. Dokumenty

s¹ udostêpniane bezp³atnie, jeœli jednak liczba ich stron przekracza 30, zaintere-

sowany mo¿e byæ obci¹¿ony pewn¹ czêœci¹ kosztów sporz¹dzenia kopii.

Niestety, dostêp do wewnêtrznych i niepublikowanych dokumentów

(np. dokumentów roboczych lub wyjaœnieñ) mo¿e byæ ograniczony.

Mo¿na odmówiæ dostêpu do dokumentów z uwagi na ochronê interesu pu-

blicznego (bezpieczeñstwa publicznego, stosunków miêdzynarodowych, stabili-

zacji walutowej, postêpowania przed s¹dem, prowadzonych œledztw i dochodzeñ

itd.) lub ze wzglêdu na ochronê prywatnoœci (poufnoœci i ¿ycia prywatnego, tajem-

nicy handlowej i przemys³owej itp.). Ochronie podlegaj¹ równie¿ obrady zamkniête

(w tym ugrupowañ politycznych w Parlamencie Europejskim). Celem tej ochrony

jest niezak³ócanie pracy instytucji.

Od ka¿dej odmowy dostêpu do dokumentacji mo¿na siê pisemnie odwo³aæ,

odpowiednio do Sekretarza Generalnego Komisji lub Rady i Przewodnicz¹cego

Parlamentu Europejskiego. Jeœli odmowa zostanie podtrzymana, zainteresowan¹

osobê nale¿y poinformowaæ o przys³uguj¹cych jej prawach do odwo³ania do

instytucji zewnêtrznych, w szczególnoœci do Europejskiego Rzecznika Praw Oby-

watelskich (patrz pytanie 40) i S¹du Pierwszej Instancji.

Obywatelstwo europejskie
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43. W jakim jêzyku mo¿esz realizowaæ
swoje prawo do informacji?

Obecnie w Unii Europejskiej obowi¹zuje 11 jêzyków. S¹ to: angielski, duñski,

fiñski, francuski, grecki, hiszpañski, holenderski, niemiecki, portugalski, szwedz-

ki, w³oski. Pytania, proœby o informacje, skargi czy petycje mo¿na kierowaæ do

instytucji europejskich w jednym z tych jêzyków.

Równie¿ wiêkszoœæ informacji o funkcjonowaniu instytucji europejskich mo¿na

znaleŸæ na stronach internetowych we wszystkich jêzykach oficjalnych Unii. Tak¿e

wychodz¹cy codziennie Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej (The Official Journal

of the European Union) jest drukowany we wszystkich oficjalnych jêzykach.

Prace instytucji europejskich odbywaj¹ siê zazwyczaj w kilku wybranych jêzy-

kach. Na przyk³ad jêzykami roboczymi Komisji Europejskiej s¹ angielski, francu-

ski oraz niemiecki. Z kolei obrady Parlamentu Europejskiego s¹ zawsze t³uma-

czone na wszystkie obowi¹zuj¹ce jêzyki.

Unia jest wspólnot¹ wielokulturow¹, poprzez swoje programy wspiera równie¿

rozwój kultury i jêzyków narodowych i jêzyków mniejszoœci (patrz pytanie 19).

W momencie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej nasz jêzyk stanie siê rów-

nie¿ jêzykiem oficjalnym Wspólnot. Wraz z przyjêciem wszystkich krajów obecnie

kandyduj¹cych do cz³onkostwa w Unii liczba oficjalnych jêzyków wzroœnie a¿ do 23.

Czy Unia stanie siê wtedy prawdziw¹ wie¿¹ Babel, poka¿e przysz³oœæ. Na ra-

zie unijne instytucje prowadz¹ rekrutacjê t³umaczy znaj¹cych jêzyk polski i in-

nych krajów kandyduj¹cych oraz ca³y czas zachêcaj¹ obywateli europejskich do

nauki jêzyków obcych.

Prawo do informacji



52

44. Gdzie mogê uzyskaæ wiêcej informacji na temat
praw obywatelskich i mechanizmów ich ochrony?

Informacje mo¿na uzyskaæ w:

� Europe Direct

Celem tego serwisu jest zapewnienie bezpoœredniego i ³atwego dostêpu do

informacji na temat dzia³añ Unii Europejskiej. Dla osób wyje¿d¿aj¹cych za

granicê dostêpne s¹ bezp³atne informatory i opracowania. Kontakt do Euro-

pe Direct (telefon bezp³atny): 00 800 67 89 10 11. Pod numer ten mo¿na dzwo-

niæ ze wszystkich pañstw cz³onkowskich. Po³¹czenie zostanie skierowane do

operatora mówi¹cego w jêzyku osoby dzwoni¹cej.

Strona internetowa Europe Direct : http://europa.eu.int/europedirect

By uzyskaæ odpowiedŸ na bardziej skomplikowane pytania, nale¿y skontakto-

waæ siê ze s³u¿b¹ informacyjn¹ (Signpost Service) poprzez stronê internetow¹:

http://europa.eu.int/citizens

� Eur-Lex

Jest to internetowa baza prawa wspólnotowego pozwalaj¹ca na ³atwe wy-

szukiwanie obowi¹zuj¹cych aktów prawnych.  Adres internetowy:

http://europa.eu.int/eur-lex

� Europejskie Oœrodki Dokumentacyjne (European Documentation Centres, EDC)

S¹ to centra informacyjne dzia³aj¹ce na wybranych uniwersytetach oraz

w placówkach naukowych i badawczych. Wiêcej informacji oraz adres naj-

bli¿szego oœrodka mo¿na znaleŸæ na stronie:

http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm

� Europejskie Oœrodki Konsumenckie (zwane „Euroguichets”)

Jest to sieæ zapewniaj¹ca pomoc dla konsumentów w problemach zwi¹za-

nych z wewnêtrznym rynkiem Unii. Istniej¹ce oœrodki nie obejmuj¹ jeszcze

ca³ego terytorium Unii Europejskiej, choæ jest to w planach na przysz³oœæ.

Obywatelstwo europejskie
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Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod adresem:

http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/euroguichets/index_en.html

� Euro-Info-Centre (EIC)

Jest ich ponad 230 na ca³ym terytorium Unii i w pozosta³ych regionach Europy.

Ich celem jest informowanie przedsiêbiorców (przede wszystkich ma³ych i œred-

nich) o mo¿liwoœciach, jakie przynosi wspólny rynek. Oœrodki EIC dostarczaj¹

na przyk³ad konkretnych informacji na temat praktycznych warunków realizo-

wania swobody œwiadczenia us³ug, swobody tworzenia podmiotów gospodar-

czych itd. W ka¿dym kraju cz³onkowskim funkcjonuje bezp³atna linia telefo-

niczna, z której mo¿na skorzystaæ, aby dowiedzieæ siê o najbli¿szym oœrodku

(zob. Europe Direct powy¿ej). Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod adresem:

http://europa.eu.int/business/en/advice/eics

� ECAS (European Citizen Action Service)

ECAS jest organizacj¹ pozarz¹dow¹, w ramach której Fundusz Solidarnoœci

ECAS dysponuje zespo³em doœwiadczonych prawników, którzy mog¹ udzieliæ

odpowiedzi na pytania w kwestii swobodnego przep³ywu osób (w wielu spo-

sród oficjalnych jezyków Unii). Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronie

internetowej: http://www.ecas.org

45. Gdzie mogê otrzymaæ ogólne informacje
na temat dzia³añ i decyzji wp³ywaj¹cych
na codzienne ¿ycie obywatela Unii Europejskiej?

Powy¿sze Ÿród³a oferuj¹ nie tylko informacje prawne, ale tak¿e informacje na

temat polityki i dzia³alnoœci Unii. Temu drugiemu celowi w wiêkszym stopniu

s³u¿¹ równie¿ nastêpuj¹ce Ÿród³a:

� Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego

Komisja ma swoje przedstawicielstwa w stolicach wszystkich krajów cz³onkow-

skich. Ich zadaniem jest miêdzy innymi udzielanie informacji na temat Unii.

Prawo do informacji
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W trzech krajach, w których dzia³aj¹ Oœrodki Informacji Europejskiej (Euro Informa-

tion Centres), obywatele kieruj¹ pytania do tych oœrodków. W wiêkszych krajach

istniej¹ dodatkowe placówki w jednym lub dwóch du¿ych miastach. Parlament Eu-

ropejski posiada w³asne oœrodki informacyjne w stolicy ka¿dego kraju cz³onkow-

skiego, ale w du¿ym stopniu skupiaj¹ siê one na dzia³alnoœci Parlamentu.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Warszawskie Centrum Finansowe

ul. Emilii Plater 53, 29 piêtro, 00-113 Warszawa

tel. (+48 22) 520 82 00

fax (+48 22) 520 82 82

Punkt Informacyjny Unii Europejskiej

Warszawskie Centrum Finansowe

ul. Emilii Plater 53, parter, 00-113 Warszawa

tel. (+48 22) 520 82 62

fax (+48 22) 520 82 63

www.europa.delpol.pl

� Oœrodki Informacji Europejskiej (Euro Information Centres)

Oœrodki te s¹ tworzone wspólnie przez Komisjê Europejsk¹ i kraje cz³onkow-

skie. W tej chwili istniej¹ trzy Oœrodki Informacji Europejskiej: w Pary¿u, Lizbo-

nie i Berlinie. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod adresem:

http://europa.eu.int/comm/relays/centres/index_en.htm

� Punkty Informacji Europejskiej (Euro Info-Points, EIP)

Placówki pierwszego kontaktu, oferuj¹ce informacje na tematy zwi¹zane

z Uni¹ Europejsk¹, udzielaj¹ informacji ka¿dej zainteresowanej osobie. Posia-

daj¹ du¿e zasoby dokumentów na temat instytucji europejskich i zasad polityki

Unii. Mapa odnoœników do punktów w poszczególnych krajach znajduje siê pod

adresem http://europa.eu.int/comm/relays/ipe/index_en.htm

Obywatelstwo europejskie
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� Eurobiblioteki

Powsta³y w ramach bibliotek publicznych w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Da-

nii. Zapewniaj¹ obywatelom dostêp do unijnych dokumentów programowych,

a nawet organizuj¹ imprezy zwi¹zane z Uni¹.

� Europa

To nazwa serwera http://europa.eu.int – punktu pocz¹tkowego wszelkiej ofi-

cjalnej informacji w Internecie na temat Unii Europejskiej; informacje znajduj¹-

ce siê na tym serwerze s¹ dostêpne w jedenastu urzêdowych jêzykach Unii.

46. Czy istniej¹ wspólnotowe
zasady ochrony danych osobowych?

Unia Europejska obejmuje swoim dzia³aniem coraz wiêcej sfer ¿ycia spo³ecz-

nego, gospodarczego i politycznego, dlatego ochrona danych osobowych oby-

wateli europejskich jest jednym z ich podstawowych praw. Poniewa¿ zarówno

instytucje unijne, jak i krajowe zbieraj¹ o swoich obywatelach dane i dziel¹ siê

nimi, konieczne jest zapewnienie jednolitego poziomu ochrony tych danych

w ca³ej Unii Europejskiej.

Wszystkie kraje cz³onkowskie musz¹ przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad w za-

kresie zapewnienia ochrony danych osobowych:

� niezbêdna jest nasza zgoda na udostêpnienie danych, ich przetwarzanie oraz

wykorzystanie (zgoda nie jest konieczna w sytuacjach, które nie s¹ sprzeczne

z naszym interesem lub interesem publicznym),

� musimy mieæ mo¿liwoœæ sprzeciwu wobec sposobu wykorzystania danych,

� musimy mieæ dostêp do w³asnych danych, a w razie koniecznoœci mo¿liwoœæ

ich korekty,

� zapewnione byæ musz¹ poufnoœæ i bezpieczeñstwo operacji zwi¹zanych z m.in.

przetwarzaniem i przekazywaniem danych,

� prawo do naprawienia szkody powsta³ej w wyniku nieprawid³owego wyko-

rzystania danych oraz prawo do odszkodowania za wyrz¹dzon¹ szkodê.

Prawo do informacji
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Zasady te nie dotycz¹ danych gromadzonych w zwi¹zku z bezpieczeñstwem

publicznym, obronnoœci¹ i bezpieczeñstwem pañstwa. Na przyk³ad dane zbiera-

ne na potrzeby Systemu Informacji Schengen (Schengen Information System –

SIS), dotycz¹ce m.in. nielegalnej imigracji i przestêpczoœci zorganizowanej, s¹

dostêpne na innych i du¿o bardziej restrykcyjnych zasadach.

47. Jak¹ rolê odgrywaj¹ organizacje pozarz¹dowe
w zjednoczonej Europie? W jaki sposób mogê wp³ywaæ
na europejski proces decyzyjny?

Z przys³uguj¹cych praw obywatele europejscy korzystaj¹ indywidualnie. Jako

spo³ecznoœæ mog¹ siê organizowaæ i wp³ywaæ na ¿ycie Unii nie tylko poprzez

partie polityczne i udzia³ w wyborach, ale równie¿ poprzez udzia³ w ró¿nych

ruchach spo³ecznych i organizacjach pozarz¹dowych.

Obywatele wszystkich pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej maj¹ prawo do

zak³adania organizacji pozarz¹dowych oraz przystêpowania do nich. Istnienie ta-

kich organizacji uznawane jest za jedn¹ z podstaw systemu demokratycznego. Pañ-

stwa kandyduj¹ce do Unii musz¹ równie¿ spe³niaæ to kryterium. Obywatele euro-

pejscy mog¹ zak³adaæ organizacje pozarz¹dowe – i przynale¿eæ do nich – w kraju,

w którym przebywaj¹, zgodnie z jego prawem, choæ zdarza siê, ¿e prawo to mo¿e

w nieznaczny sposób dyskryminowaæ osoby niebêd¹ce obywatelami tego kraju.

Dzia³alnoœæ obywateli w organizacjach pozarz¹dowych nie jest uregulowana

prawem unijnym. Dlatego niekiedy europejskie organizacje pozarz¹dowe napoty-

kaj¹ w swej dzia³alnoœci ró¿ne trudnoœci, np. celne i podatkowe przy przekazywa-

niu miêdzy krajami Unii Europejskiej darów i œrodków w ramach grantów.

Obecnie miêdzynarodow¹ dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowych reguluje

przyjêta w 1986 roku w ramach Rady Europy Konwencja europejska na rzecz

uznania osobowoœci prawnej miêdzynarodowych organizacji pozarz¹dowych.

Obowi¹zuje ona jednak tylko w kilku krajach, w tym unijnych, które j¹ ratyfiko-

wa³y, tj.: Austrii, Belgii, Francji, Macedonii, Niemczech, Portugalii, S³owenii,

Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii.
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W 2003 roku Komisja Europejska przedstawi³a projekt statutu stowarzysze-

nia europejskiego, zgodnie z którym bêdzie mo¿na tworzyæ stowarzyszenia

i prowadziæ dzia³alnoœæ na obszarze Unii na podstawie prawa europejskiego.

Równie¿ Konwent na temat przysz³oœci Europy w przygotowywanym projekcie

konstytucji podkreœli³ rolê organizacji pozarz¹dowych oraz udzia³u obywateli

w demokracji uczestnicz¹cej. Na rozwi¹zania prawne dotycz¹ce tych organizacji

trzeba bêdzie jednak poczekaæ.

W Brukseli dzia³aj¹ ró¿ne organizacje pozarz¹dowe, które staraj¹ siê wp³y-

waæ na prawo i politykê Unii Europejskiej. Organizacje te, w porównaniu do

grup nacisku, nie maj¹ jednak takiej si³y przebicia. Ponadto obywatel, pragn¹cy

poprzez organizacje pozarz¹dowe wp³ywaæ na unijny proces decyzyjny, powi-

nien pamiêtaæ, ¿e wiele decyzji zapada na szczeblu rz¹dów pañstw cz³onkow-

skich Unii. Dlatego spraw¹ zasadnicz¹ jest zagwarantowanie udzia³u organizacji

pozarz¹dowych w krajowym procesie decyzyjnym, tak aby mog³y siê one wypo-

wiadaæ w sprawach, które dotycz¹ nas wszystkich.

Wiêcej informacji na temat dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych w Unii

Europejskiej mo¿na znaleŸæ na stronie: www.eu.ngo.pl. Opiekunem czêœci eu-

ropejskiej portalu organizacji pozarz¹dowych jest Przedstawicielstwo Polskich

Organizacji Pozarz¹dowych w Brukseli. Tej tematyce zosta³a równie¿ poœwiêco-

na publikacja III Sektor w UE. Przewodnik dla Organizacji Pozarz¹dowych wyda-

na przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Prawo do informacji
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