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WSTĘP
Drogi Czytelniku
Unia Europejska to unia obywateli Europy. I my Polacy również formalnie przystąpiliśmy
do unijnej społeczności z dniem 1 maja 2004. Tego dnia każdy z nas nabył obywatelstwo
europejskie. Obywatelstwo UE uzupełnia, ale nie zastępuje obywatelstwa narodowego.
Skoro już należymy do unii obywateli Europy, dobrze byłoby wiedzieć jakie prawa nam z tego
tytułu przysługują. O obowiązkach pisać nie będziemy, bo ich po prostu nie ma. I tym właśnie
różni się obywatelstwo europejskie od krajowego. Jak już zapewne wiesz, do praw
przysługujących obywatelowi UE zgodnie z traktatem należą m.in. swoboda poruszania się
i przebywania na obszarze państw członkowskich, prawo do głosowania i kandydowania w
wyborach samorządowych w państwie członkowskim, na którego terenie przebywasz, prawo
głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, prawo do opieki
konsularnej. Oprócz traktatu istnieje jeszcze szereg innych regulacji unijnych przyznających
Ci konkretne prawa w zakresie podejmowania pracy, opieki zdrowotnej i socjalnej czy też
chroniących Twoje prawa jako konsumenta. Być może o wielu prawach jakie Ci przysługują
jako obywatelowi UE nie wiesz. Celem niniejszego poradnika jest objaśnienie najczęściej
wykorzystywanych w praktyce praw gwarantowanych obywatelom UE, aby umożliwić Tobie
pełne korzystanie z dostępnych możliwości i ułatwić funkcjonowanie w unijnej codzienności.
Mamy nadzieję, że informacje, które uzyskasz czytając naszą publikację okażą się dla Ciebie
przydatne, a zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce.
Autorzy
Koszalin, wrzesień 2011
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I. OBYWATELSTWO UE – CO Z TEGO WYNIKA?
Odkąd wstąpiliśmy do Unii Europejskiej mamy dwa obywatelstwa, oprócz polskiego
również Unii Europejskiej. Każdy obywatel państwa członkowskiego UE otrzymuje je
automatycznie. Tracąc obywatelstwo swojego państwa tracimy automatycznie obywatelstwo
UE, wynika z tego, że nie można być tylko i wyłącznie obywatelem Unii Europejskiej.
Pierwsza idea obywatelstwa europejskiego pojawiła się już w 1947 roku, jednak w życie
wprowadził ją dopiero Traktat z Maastricht podpisany w roku 1992. Dzisiejszy stan prawny
dotyczący obywatelstwa wynika z postanowień Traktatu Lizbońskiego.
Kwestie obywatelstwa UE reguluje artykuł 20 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. Co ciekawe mimo, że w artykule tym znajdziemy wymienione prawa
przysługujące obywatelom UE, nie znajdziemy informacji o obowiązkach. Po prostu takie nie
zostały określone. Które prawa mogą być najważniejsze z Twojego punktu widzenia?
1. Prawo do swobody przemieszczania się i przebywania na terytorium wszystkich
państw należących do Unii Europejskiej
Najczęściej korzystamy z prawa do swobody przemieszczania się i przebywania na
terytorium wszystkich państw należących do UE. Wynika ono z art. 21 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi, że: „Każdy obywatel Unii ma prawo do
swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich,
z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w Traktatach i w środkach przyjętych
w celu ich wykonania”.
Jeśli wybierasz się do państwa UE na okres krótszy niż 3 miesiące wystarczy tylko ważny
dowód tożsamości lub paszport. Czasami może się zdarzyć, że kraj przyjmujący poprosi nas o
zgłoszenie pobytu odpowiednim władzom, choć nie jest to regułą (np. w Niemczech powinno
zgłosić się pobyt dłuższy niż siedem dni). Często zgłoszenie takie jest dokonywane
automatycznie przy meldunku w hotelu lub podczas wynajmowania lokalu mieszkalnego.
Jeśli jednak planujemy pobyt dłuższy niż 3 miesiące będziemy musieli zarejestrować swój
pobyt. Robimy to w odpowiednim urzędzie, najczęściej w wydziale ds. ewidencji ludności w
miejscowości zamieszkania. Przy rejestracji będzie nam potrzebny ważny dowód tożsamości
lub paszport. Może się zdarzyć, że zostaniemy poproszeni o okazanie dodatkowych
dokumentów, zależnie od sytuacji:
· pracownik najemny może zostać poproszony o przedłożenie podpisanego
zaświadczenia od swojego pracodawcy,
· osoba pracująca na własny rachunek może zostać poproszona o udokumentowanie
statusu samozatrudnienia,
· student musi być zarejestrowany w uznawanej uczelni, udowodnić, że ma odpowiednie
ubezpieczenie zdrowotne oraz udowodnić właściwym władzom krajowym – w formie
oświadczenia lub za pomocą innych wybranych przez niego środków – że ma odpowiednie
zasoby finansowe. Oświadczenie musi również obejmować członków rodziny, którzy
będą mu towarzyszyć. Od studenta nie wolno żądać udokumentowania, że posiada
określoną kwotę pieniędzy,
· osoba będąca na rencie lub emeryturze oraz osoba bezrobotna musi udowodnić, że ma
odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne oraz dostateczne środki finansowe dla siebie
(każdy kraj wyznacza własne limity), jak i dla innych towarzyszących jej członków
rodziny. Zasiłki rentowe i emerytalne wypłacane są bez względu na miejsce zamieszkania.
Jeżeli system emerytalny, w którym dana osoba jest ubezpieczona pokrywa koszty
medyczne, przysługuje jej taka sama ochrona ubezpieczeniowa jak osobom
emerytowanym w kraju docelowym. Aby być uprawnionym do otrzymywania
wspomnianych zasiłków, należy przed wyjazdem poinformować organ ubezpieczeniowy
o zmianie adresu zamieszkania i pobrać formularz S-1 z urzędu ubezpieczeń
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zdrowotnych w państwie, z którego się wyjeżdża. Formularz należy przedłożyć
odpowiednim władzom w państwie, w którym chce się zamieszkać,
· osoby młode uczestniczące w międzynarodowej działalności charytatywnej
i wolontariusze muszą udokumentować, że posiadają odpowiednie ubezpieczenie
zdrowotne i dostateczne środki finansowe (limity wyznacza kraj przyjmujący). Przed
wyjazdem z kraju należy poinformować system ubezpieczeń zdrowotnych o planowanym
wyjeździe i poprosić o wystawienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do samorządów i Parlamentu
Europejskiego w państwie członkowskim zamieszkania.
Mieszkając w jakimś miejscu chcielibyśmy mieć wpływ na to co kształtuje nasze życie,
czyli na władze. Największy wpływ na nasze życie codzienne mają samorządy lokalne.
Dlatego też będąc obywatelami Unii Europejskiej możemy korzystać z czynnego (czyli
możemy głosować) oraz biernego (czyli możemy kandydować) prawa wyborczego w
wyborach do samorządów w państwie członkowskim, w którym zamieszkujemy i to nawet
jeśli nie jesteśmy obywatelami tego kraju. Prawo to dotyczy wyborów lokalnych stopnia
podstawowego. W dwóch szczególnych przypadkach może ono zostać ograniczone. Pierwszy
z nich ma miejsce, kiedy liczba osób uprawnionych do głosowania niebędących obywatelami
UE w danym kraju przekroczy 20% ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
W takiej sytuacji może zostać wprowadzone ograniczenie czynnego prawa wyborczego ze
względu na czas przebywania w danym państwie (przy czym okres ten nie może być dłuższy
niż kadencja wybieranego organu). Drugim przypadkiem jest ograniczenie biernego prawa
wyborczego na wybieralne stanowiska kierownicze, jeśli wymaga tego ich specyfika.
Również w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego dysponujemy pełnymi
prawami wyborczymi. Dlatego też mieszkając w np. we Francji możemy głosować na
tamtejszych kandydatów lub samemu zgłosić swoją kandydaturę. Oczywiście zarówno w
przypadku wyborów lokalnych jak, i do Parlamentu Europejskiego, nasze prawa będą
analogiczne do tych obowiązujących obywateli danego państwa wynikających z przyjętego
systemu wyborczego. W czasie wyborów można kandydować i głosować tylko w jednym
państwie członkowskim. Aby uzyskać wpis na listę wyborców nie będąc obywatelem danego
państwa, należy przedłożyć deklaracje zawierającą:
· określenie obywatelstwa,
· wskazanie adresu w państwie, w którym obywatel mieszka,
· wskazanie adresu w państwie, w którym głosował podczas poprzednich wyborów,
· oświadczenie, że obywatel będzie głosował lub kandydował tylko w państwie, w
którym obecnie zamieszkuje.
3. Prawo do korzystania z ochrony dyplomatycznej i konsularnej
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Będąc obywatelami Unii Europejskiej mamy prawo skorzystać z pomocy ambasad
i konsulatów innych państw członkowskich, jeśli nie mamy własnego przedstawicielstwa.
Taka pomoc zostanie udzielona nam na takich samych warunkach, na jakie mogą liczyć
obywatele danego państwa.
Wyobraź sobie sytuację, kiedy jesteś na urlopie w jakimś egzotycznym miejscu i gubisz
dokumenty. Oczywiście bez paszportu powrót do domu będzie trudny, a tymczasem z
przerażeniem stwierdzasz, że w państwie, do którego udałeś się na wypoczynek nie ma
polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, które mogłoby wystawić dokument
umożliwiający powrót. Znalezienie się w takiej sytuacji mogło przerażać przed wejściem
Polski do Unii Europejskiej. Obecnie posiadając obywatelstwo europejskie możesz liczyć na
pomoc placówki dyplomatycznej każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, bez
względu na to w jakim zakątku świata się znajdujesz. Prawo to zawarte jest w art. 23 Traktatu o

Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi: „Każdy obywatel Unii korzysta na
terytorium państwa trzeciego, gdzie państwo członkowskie, którego jest obywatelem, nie ma
swojego przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego z pozostałych
państw członkowskich na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa”.
Wprowadzając taką regulację ustawodawca europejski chciał stworzyć poczucie
bezpieczeństwa obywatelom UE podczas pobytu w krajach trzecich oraz wzmocnić jej
tożsamość w tych państwach, jednocześnie promując ideę europejskiej solidarności.
O ochronę konsularną do ambasady lub konsulatu dowolnego państwa członkowskiego
dostępnego w kraju trzecim możesz wystąpić, jeżeli spełniasz następujące warunki:
· jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, czyli posiadasz obywatelstwo
europejskie,
· znalazłeś się w sytuacji wymagającej pomocy konsularnej,
· w kraju, który nie jest członkiem UE nie ma ambasady ani konsulatu kraju ojczystego.
Jak zatem widać prawo do pomocy konsularnej nie ma zastosowania na terytorium UE.
Zastanawiasz się zapewne co kryje się pod pojęciem „sytuacji wymagającej pomocy
konsularnej”, jakiego rodzaju jest to pomoc. Ochrona konsularna obejmuje pomoc :
· w przypadku zgonu,
· w przypadku poważnego wypadku i ciężkiej choroby,
· w razie aresztowania lub zatrzymania,
· ofiarom aktów przemocy,
· udzielenie pomocy i repatriacja do kraju pozbawionych środków obywateli Unii.
Osoba zwracająca się z prośbą o wydanie dokumentu zastępczego jest zobowiązana
wykazać, w jakich okolicznościach doszło do utracenia dokumentu (czy został skradziony,
zagubiony, zniszczony itd.). Ważność dokumentu zastępczego jest uzależniona od czasu
trwania podróży. Dokument zastępczy wydany przez placówkę dyplomatyczną musi zawierać
następujące dane o posiadaczu: imiona, nazwisko, datę urodzenia, wzrost, podpis, a także
wskazanie urzędu, który wydał ten dokument. Na dokumencie powinno znaleźć się również
zdjęcie właściciela oraz pieczątka urzędu wystawiającego dokument. Pierwsza strona
opatrzona jest emblematem i napisem „Unia Europejska”. Taki dokument ma liczne
zabezpieczenia, musi być zalaminowany i mieć numer seryjny.
W przypadku, kiedy staniesz się ofiarą przestępstwa możesz być pewien, że ambasada lub
konsulat udzieli wszelkiej możliwej pomocy. Przede wszystkim natury prawnej. Uzyskasz
pomoc w zgłoszeniu przestępstwa we właściwej dla miejsca jego popełnienia instytucji,
a jeżeli przysługuje w danym przypadku odszkodowanie, to pracownicy ambasady lub
konsulatu pomogą w wypełnieniu stosownych dokumentów abyś je otrzymał. Może się Tobie
przytrafić odwrotna sytuacja tzn. zostaniesz posądzony o popełnienie przestępstwa
i aresztowany lub zatrzymany. Co wtedy zrobi placówka dyplomatyczna, do której zwrócisz
się o pomoc? W pierwszej kolejności powiadomi polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
o Twoim zatrzymaniu. Zadba o to, aby osoba zatrzymana lub aresztowana była traktowana w
sposób zgodny ze wszelkim standardami międzynarodowymi. Pomoże w znalezieniu
adwokata, który będzie mówił w naszym rodzimym języku. Jeżeli np. będziesz chciał złożyć
wniosek o wcześniejsze zwolnienie lub ułaskawienie, to ambasada jest zobowiązana podjąć
wszelkie środki aby został on rozpatrzony.
A co, jeśli będziesz miał kłopoty finansowe i nie będziesz miał za co wrócić do kraju?
Jeżeli myślisz, że ambasada od ręki zapłaci za Twój powrót do domu to jesteś w błędzie.
W takich sytuacjach, kiedy zwracamy się o pomoc do placówki dyplomatycznej, w pierwszej
kolejności szuka ona możliwości samodzielnego uzyskania przez nas środków na powrót np.
w formie pożyczki ze źródeł prywatnych. Jeżeli to rozwiązanie okaże się niemożliwe, to
możesz zostać przesiedlony do kraju dzięki zaliczce z funduszy publicznych. Musi na to
jednak wyrazić zgodę polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a Ty musisz podpisać
zobowiązanie, że po powrocie do kraju zwrócisz otrzymaną na podróż kwotę.
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Jakiej pomocy na pewno nie otrzymasz w placówce dyplomatycznej:
· zapłaty rachunków,
· zapłaty za bilety samolotowe w celu umożliwienia powrotu do domu,
· kontaktowania się z biurami podróży, hotelami czy liniami lotniczymi w celu rezerwacji,
chyba że chodzi o procedurę repatriacji,
· świadczenia usług prawnych i udzielania pomocy prawnej oraz uczestniczenia w procesie
w sądzie,
· udzielania informacji turystycznych.
Poza prawami wnikającymi z art. 20 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako
obywatelom UE przysługują nam również prawa wynikające z innych traktatów, konwencji
i rozporządzeń. Poniżej pokrótce omówione zostały te, które mogą być najistotniejsze dla
Polaka w Unii Europejskiej.
4. Swobody Jednolitego Rynku
Od momentu wejścia do UE Polska stała się częścią Jednolitego Rynku Unii Europejskiej,
na którym obowiązuje swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Właśnie z tych
praw Polacy korzystają najczęściej. Prawie każdy z nas ma w rodzinie lub zna kogoś,
kto zdecydował się na pracę za granicą. Sprawne funkcjonowanie Rynku zapewniają cztery
swobody:
Swobodny przepływ towarów
Pomiędzy państwami UE istnieje swoboda obrotu towarami. Nie istnieją kontrole graniczne
i celne, ograniczenia ilościowe i jakościowe. Towar wprowadzony legalnie na terenie jednego
państwa członkowskiego, może bez przeszkód trafić na rynek pozostałych państw.
Ujednolicone zostały normy techniczne i oznakowanie towarów. Wprowadzono także
jednolite przepisy dotyczące obrotu towarowego z państwami spoza UE. Od tej zasady istnieją
jednak pewne wyjątki. Dopuszcza się ograniczenia importowe, eksportowe i tranzytowe
uzasadnione względami:
· moralności publicznej
· porządku i bezpieczeństwa publicznego
· ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin
· ochrony narodowych dóbr kultury, wartości artystycznej, historycznej lub
archeologicznej
· ochrony własności przemysłowej i handlowej.
Część towarów w wyniku polityki wewnętrznej państw, objętych jest różnego rodzaju
dodatkowymi opłatami, jak np. akcyza. Dlatego też w stosunku do niektórych towarów na ich
przewóz powyżej pewnych kwot wymagane są zezwolenia. Dopuszczone limity „do użytku
osobistego”:
· papierosy – 200 szt.,
· cygaretki – 400 szt.,
· cygara – 200 szt.,
· tytoń – 1 kg,
· spirytus – 10 l,
· wino ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto) – 20 l,
· wino – 90 l (w tym maksymalnie 60 l wina musującego),
· piwo – 110 l.
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Swobodny przepływ usług
Z tej swobody korzystamy w momencie, gdy jako polski przedsiębiorca, chcemy świadczyć

usługi w innym państwie UE. Musimy wtedy spełniać wymogi stawiane przez prawo kraju,
w którym takie usługi będziemy świadczyć. Trzeba też pamiętać o obowiązku
samooddelegowania, bądź delegowania pracowników. Będzie nam do tego potrzebny druk
A-1 (dawny E-101), który uzyskamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Możemy
również pomyśleć o założeniu własnej firmy w innym państwie UE. Będziemy wtedy
traktowani według takich samych zasad, jak obywatele tego kraju. Rejestrując działalność
stajesz się tamtejszym podmiotem gospodarczym. Jeśli myślisz o otworzeniu działalności lub
świadczeniu usług w państwie UE, musisz pamiętać, że będziesz zobligowany do
przestrzegania praw i zasad tam obowiązujących, a jak się zapewne domyślasz, mogą być one
różne. Najlepiej szukać informacji na ten temat na stronach Wydziałów Promocji Handlu
i Inwestycji ambasad i konsulatów RP. Na stronie http://www.trade.gov.pl wyszukujemy
polską placówkę w interesującym nas państwie, a następnie szukamy informacji w dziale
„Przewodnik po rynku”.
Swobodny przepływ osób
Oznacza możliwość przemieszczania się po całym terytorium Unii bez konieczności
posiadania wiz i zezwoleń, daje również prawo osiedlenia się, poszukiwania i podejmowania
pracy w dowolnym państwie członkowskim. Obywatele jednego państwa UE podejmujący
pracę lub jakąkolwiek inną działalność ekonomiczną nie mogą być dyskryminowani, tzn. nie
mogą być traktowani gorzej od obywateli państwa, w którym przebywają. Jak już wiesz,
do 1 maja 2011 roku Polaków obowiązywały pewne ograniczenia, jednak dziś już w pełni
możemy korzystać z przysługujących nam praw i swobód. Regulacje prawne w zakresie
swobody przepływu pracowników dają im w szczególności prawo do:
· swobodnego poruszania się w tym celu po terytorium państw członkowskich,
· pobytu w celu wykonywania pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi dla rodzimych
obywateli,
· pozostania po ustaniu zatrudnienia.
Z praw, które przysługują pracownikowi korzystają również członkowie jego rodziny.
Do uprawnionych członków rodziny należą:
· małżonek oraz dzieci, które nie ukończyły 21 lat lub są na utrzymaniu pracownika,
· rodzice pracownika lub jego małżonka, jeśli są na jego utrzymaniu.
Warto również w tym miejscu zaznaczyć, iż ETS w jednym z orzeczeń uznał, że partner
pracownika ma takie same prawa jak członkowie rodziny pracownika w korzystaniu
z przyznanych mu praw. Również rozwód czy separacja w trakcie zatrudnienia nie pozbawia
małżonków pracownika cudzoziemca praw przyznanych członkom rodziny.
Swobodny przepływ kapitału
Dotyczy transakcji finansowych nie mających związku z przemieszczaniem ludzi, towarów
i usług. Swoboda ta umożliwia transfer zysków z jednego państwa członkowskiego UE do
drugiego, prawo do nabywania wszelkich walorów (np. nieruchomości, akcji itp.) za granicą
bez żadnych przeszkód. Obywatele UE mają prawo do dokonywania wszelkich operacji
bankowych i finansowych na terenie całej Unii.
5. Zasada koordynacji systemu zabezpieczeń
Skoro możemy korzystać ze swobód Jednolitego Rynku nasuwa się pytanie, czy jeśli
pracujemy w innym państwie UE i tam płacimy podatki i składki na ubezpieczenia społeczne
tak jak jego obywatele, to czy nie powinniśmy być tak samo traktowani, jeśli chodzi
o świadczenia socjalne? Tak właśnie jest. Aby nie dopuścić do utraty świadczeń zdobytych w
różnych państwach Unii Europejskiej, wprowadzony został system koordynacji zabezpieczenia
społecznego. Będziemy traktowani tak samo jak obywatele kraju w którym przebywamy, co
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również oznacza, że musimy spełnić takie same warunki jak jego obywatele w celu nabycia
uprawnień takich jak np. zasiłek rodzinny czy emerytura. W pojęcie koordynacji systemu
zabezpieczenia społecznego wpisuje się kilka zasad:
· zasada równego traktowania – stanowi ona fundament koordynacji zabezpieczenia
społecznego, bez niej nie miałaby ona racji bytu. Nie można dyskryminować ze względu na
obywatelstwo czy płeć. Najprościej rzecz ujmując, obywatele państw członkowskich, którzy
pracują i mieszkają w innym państwie mają takie same prawa i obowiązki jak obywatele tego
państwa,
· zasada sumowania okresów ubezpieczenia – zasadzie sumowania podlegają okresy
ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania, przebyte w państwach członkowskich,
od upływu których zależy nabycie, zachowanie lub przywrócenie świadczenia. Zasada ta ma
istotne znaczenie przy ustalaniu prawa do świadczeń z tytułu renty czy też emerytury. Można
pracować w kilku państwach i płacić w każdym z nich składki na ubezpieczenie społeczne.
Prawo wspólnotowe obowiązujące w zakresie koordynacji zabezpieczenia społecznego
gwarantuje w tym wypadku, przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych,
możliwość zsumowania wszystkich okresów ubezpieczenia, jakie płaciło się w państwach
członkowskich UE. Przykładowo, załóżmy, że obywatel polski pracował w kraju, a następnie
wyjechał za granicę i tam pracował jakiś czas, a następnie powrócił do kraju i okazało się, że
ilość wypracowanych w Polsce lat nie jest wystarczająca do uzyskania prawa do świadczenia
emerytalnego, to zostaną mu zsumowane lata przepracowane w kraju oraz za granicą i dzięki
temu otrzyma świadczenie,
· zasada stosowania ustawodawstwa jednego państwa – podobnie jak w przypadku unikania
sytuacji podwójnego opodatkowania, unika się płacenia podwójnych składek
ubezpieczeniowych. W myśl tej zasady ubezpieczony podlega ustawodawstwu jednego
państwa i to tego zazwyczaj tego, w którym wykonuje pracę. Jeżeli np. Polak będzie pracował
we Francji, to tam będzie płacił składki na ubezpieczenie społeczne,
· zasada zachowania praw nabytych i przekazywania świadczeń – ma ona zastosowanie
w sytuacji, kiedy osoba uprawniona do otrzymywania świadczenia nie mieszka w państwie,
w którym prawo to uzyskała. Regulacje Rozporządzenia 1408/71 dają gwarancje tego,
że jeżeli prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych zostało nabyte zgodnie z prawem
któregokolwiek państwa członkowskiego, to nie można osoby uprawnionej pozbawić go, ani
też zmniejszyć wysokości świadczenia tylko dlatego, że nie mieszka ona w państwie,
w którym jest instytucja zobowiązana do jego wypłacenia. Mało tego, instytucja ta jest
zobowiązana przesłać świadczenie do państwa, w którym emeryt lub rencista zamieszkuje.
Gdyby zasada ta nie była jednym zfilarów koordynacji zabezpieczenia społecznego,
to zmieniający państwo zamieszkania emeryci i renciści nie traciliby wprawdzie uprawnień
do świadczeń, ale mogłyby one być im wypłacane jedynie w państwie, w którym nabyli prawo
do ich otrzymywania.
Zapamiętaj, że regulacjami dotyczącymi koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego
objęta jest każda osoba, która jest zatrudniona lub wykonuje pracę na własny rachunek, jest osobą
bezrobotną, studentem albo emerytem lub rencistą, jak też członkowie rodzin tych osób.
Koordynacją objęte są następujące świadczenia:
· w razie choroby i macierzyństwa,
· w razie inwalidztwa,
· w razie starości,
· w razie śmierci żywiciela,
· w razie wypadku przy
· na wypadek bezrobocia, pracy i choroby zawodowej,
· zasiłki rodzinne,
· zasiłki pogrzebowe.
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6. Prawo do opieki zdrowotnej w innym kraju Unii Europejskiej
Jeśli możesz swobodnie podróżować, pracować, korzystać ze świadczeń socjalnych, to co
zrobić jeśli zdarzy Ci się zachorować lub spotka Cię jakiś nieszczęśliwy wypadek?
Na szczęście masz prawo korzystać z opieki medycznej w placówkach służby zdrowia
w państwie, w którym przebywasz. Muszą one jednak funkcjonować w ramach publicznego
systemu zdrowia. Pamiętaj jednak, że Twoje leczenie na terenie UE odbywać się będzie
według tych samych reguł, które obowiązują ubezpieczonych mieszkańców państwa,
w którym przebywasz. Oznacza to, że nieodpłatne będą tylko te świadczenia zdrowotne, które
są w danym państwie nieodpłatne. Jeśli jakieś świadczenie jest płatne, lub częściowo płatne
dla ubezpieczonych obywateli państwa, również Ty będziesz musiał zapłacić. Te same zasady
będą dotyczyły zgłoszonych przez Ciebie do ubezpieczenia zdrowotnego członków Twojej
rodziny. Należy pamiętać, aby przed wyjazdem zaopatrzyć się w Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który uprawnia do
korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w krajach członkowskich UE,
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Jest ona wydawana w języku
urzędowym państwa wydającego kartę. W EKUZ znajdziemy następujące dane:
· imię,
· nazwisko,
· datę urodzenia,
· PESEL,
· numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę,
· numer identyfikacyjny Karty.
Prawo do otrzymania EKUZ mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia
(NFZ). Każda osoba ubezpieczona, również członkowie rodziny, otrzymują własną kartę.
Wydanie karty jest bezpłatne. Jest ona wydawana osobom wyjeżdżającym czasowo do innego
państwa członkowskiego:
· w celach turystycznych,
· w celu odwiedzenia rodziny znajomych,
· w związku z krótką podróżą służbową,
· w celu podjęcia studiów,
· pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.
Należy pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie przysługuje
osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu, np. w związku z podjęciem
pracy w innym państwie członkowskim lub osobom, których ubezpieczenie NFZ wygasło.
Aby otrzymać kartę należy złożyć stosowny wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub
Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
(adresy i telefony można znaleźć na stronach http://www.nfz.gov.pl). Do wniosku należy
załączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ:
· w przypadku pracowników: ostatni RMUA bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania,
aktualnie podstemplowana książeczka ubezpieczeniowa lub zaświadczenie pracodawcy
(wg wzoru dostępnego w NFZ),
· w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: ostatni dowód wpłaty składki
na ubezpieczenie zdrowotne,
· w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS
o odprowadzanych składkach lub ostatni dowód wpłaty składki,
· w przypadku emerytów: legitymacja emeryta (lub ostatni odcinek emerytury),
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· w przypadku rencistów: legitymacja rencisty (lub ostatni odcinek) oraz decyzja
o przyznaniu renty,
· w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie
z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
· osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. student, uczeń, niepracujący małżonek)
również powinna złożyć wniosek o EKUZ, załączając:
a) dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła ją do
ubezpieczenia zdrowotnego,
b) dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA),
c) w przypadku osób powyżej 18 roku życia, dokument potwierdzający kontynuację 7
nauki (np. legitymacja studencka) lub niepełnosprawność.
Należy pamiętać, że karta ma charakter czasowy. Osoba wyjeżdżająca do pracy otrzymuje
kartę tylko na okres do momentu podjęcia pracy. W pozostałych przypadkach karta
wystawiana jest na okres sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który została
odprowadzona ostatnia składa. Inne terminy obowiązują bezrobotnych (2 miesiące), uczniów
i studentów (6 miesięcy), emerytów (5 lat) i rencistów (na okres przyznanego świadczenia,
maksymalnie 5 lat).
7. Samochód i prawo jazdy w Unii Europejskiej
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Podróżując po UE samochodem musisz mieć przy sobie następujące dokumenty:
· paszport lub dowód osobisty,
· ważne prawo jazdy,
· ważny dowód rejestracyjny,
· obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne (OC).
Unia Europejska ustaliła „wzór unijny” prawa jazdy, aby ułatwić zrozumienie praw jazdy
wydawanych przez poszczególne państw członkowskie i ich wzajemne uznawanie. Wszelkie
prawa jazdy wydawane przez państwo UE muszą być uznawane przez pozostałe państwa
członkowskie. Od momentu wejścia w życie Dyrektywy Parlamentu i Rady nr 2006/126/EC
z dn. 20 grudnia 2006 r., tj. od 20 stycznia 2007 r. państwa członkowskie mają 26 lat na
wymianę istniejących praw jazdy. Nowa dyrektywa pozostawia w gestii każdego państwa
umieszczenie mikroczipu w nowym modelu prawa jazdy. Niezależnie od dokonanego wyboru,
państwa będą musiały przestrzegać unijnych przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych. Znowelizowane unijne przepisy zakładają też wprowadzenie ograniczeń
ważności praw jazdy. Przewiduje się 10-letni okres ważności prawa jazdy, który jednak może
być przedłużony przez państwa członkowskie do 15 lat. W momencie administracyjnego
odnawiania prawa jazdy trzeba będzie przeprowadzić badania medyczne potwierdzające
zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zmiany dotyczące ważności praw jazdy
zaczną obowiązywać od stycznia 2013 roku. W Polsce dotychczasowe prawa jazdy mogą
zachować ważność do stycznia 2033 roku.
Jeśli posiadasz ważne prawo jazdy wydane w jednym państwie UE i przenosisz się do
innego państwa zmieniając stałe miejsce zamieszkania, przyjmujące państwo może
wprowadzić do prawa jazdy wszelkie informacje wymagane dla celów administracyjnych
i zastosować krajowe przepisy dotyczące:
· okresu ważności prawa jazdy,
· kontroli zdrowotnych (z taką samą częstotliwością, jak obywatele tego kraju),
· kwestii podatkowych (związanych z posiadaniem prawa jazdy),
· kar (np. uwzględnienia w prawie jazdy punktów karnych),
· ograniczenia, zatrzymania, wycofania lub anulowania prawa jazdy.
Państwo to może w razie potrzeby wymienić pierwotne prawo jazdy.
Możesz natrafić na różne sytuacje związane z użytkowaniem prawa jazdy, oto przegląd

tych najbardziej powszechnych:
Posiadasz już prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie.
Nie jest już wymagana wymiana prawa jazdy, jeśli zamieszkujesz na stałe w państwie
członkowskim innym niż państwo, które wydało prawo jazdy. Ale możesz wnioskować o jego
wymianę.
Posiadasz już prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie, ale jego ważność wygasa.
Musisz je odnowić, składając wniosek do właściwych organów państwa członkowskiego,
w którym mieszkasz na stałe. Trzeba wymienić pierwotne prawo jazdy, jeśli dodana zostaje
nowa kategoria.
Posiadasz już prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie, ale zostaje ono zagubione
lub skradzione.
Musisz złożyć wniosek o nowe prawo jazdy do właściwych organów państwa
członkowskiego, w którym mieszkasz na stałe. Musisz dostarczyć dowody uzyskane od
organów państwa, które wydało zagubione lub skradzione prawo jazdy. Nie możesz wystąpić
o wydanie tymczasowego duplikatu pierwotnego prawa jazdy, jeśli zmieniłeś tymczasowo
kraj stałego zamieszkania w ramach UE.
Posiadasz międzynarodowe prawo jazdy (lub zezwolenie na prowadzenie samochodu).
Takie prawo jazdy nie jest ważne w ramach Unii Europejskiej, chyba że możesz przedstawić
ważne krajowe prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie. Możesz zachować swoje
międzynarodowe prawo jazdy i korzystać z niego podróżując poza Unią Europejską.
Nie posiadasz prawa jazdy, lecz chciałbyś je uzyskać.
Musisz spełnić kilka warunków:
· musisz mieć stałe miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, w którym składasz
wniosek,
· musisz zdać egzamin teoretyczny (znajomość przepisów kodeksu drogowego)
i praktyczny (praktyczne umiejętności prowadzenia pojazdu),
· musisz przejść pozytywnie badanie lekarskie (zdrowie fizyczne i psychiczne), szczególnie
dotyczące wzroku, słuchu, koordynacji ruchów, niesprawności, chorób naczyniowych
i chorób serca, chorób neurologicznych, cukrzycy, problemów alkoholowych, związanych
z narkotykami czy lekami, chorób psychicznych,
· musisz spełniać minimalne kryteria wiekowe dla danej kategorii pojazdu,
· nie możesz mieć więcej niż jednego prawa jazdy wydanego przez państwo
członkowskie, nawet jeśli zostało ono zawieszone lub odebrane.
Dalsze informacje przedstawione są na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/behaviour/driving_licence/index_pl.htm.
Znajdziesz tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, ponadto serwis pozwala na
przeglądanie wszystkich obowiązujących w UE przepisów, przedstawia prowadzone przez nią
badania i podaje przydatne linki do innych stron dotyczących prawa jazdy.
Jak postępować w przypadku kolizji drogowej na terenie Unii Europejskiej?
W przypadku kolizji czy wypadku drogowego, który miał miejsce za granicą, z udziałem
pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów UE lub EOG istnieje możliwość dochodzenia
swoich roszczeń w Polsce. Gwarantują nam to nam tzw. IV oraz V dyrektywa komunikacyjna.
Najpierw jednak, o ile to możliwe, należy zidentyfikować sprawcę, jego pojazd i zakład
ubezpieczeń. Jeżeli szkody ograniczają się do uszkodzeń pojazdu wystarczy, że wspólnie ze
sprawcą wypełnimy dwujęzyczny formularz wspólnego zgłoszenia szkody. Dokument ten jest
na tyle szczegółowy, że w sytuacji stresowej pozwala uniknąć błędów w opisie zdarzenia.
W przypadku, gdy doznamy obrażeń ciała, możemy nie być w stanie udokumentować
zdarzenia. Ale w takich sytuacjach na miejscu wypadku znajdzie się miejscowa policja i to
jejfunkcjonariusze dokonają opisu zdarzenia. Po powrocie do Polski należy skontaktować się
z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), które na podstawie danych
dotyczących sprawcy szkody przekaże informację, w jakim zakładzie ubezpieczeń sprawca
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zdarzenia był ubezpieczony oraz kto jest jego reprezentantem ds. roszczeń działającym
w Polsce. Po uzyskaniu powyższych informacji roszczenie można zgłosić bezpośrednio do
reprezentanta ds. roszczeń, który ma obowiązek udzielić poszkodowanemu uzasadnionej
odpowiedzi w terminie 90 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Jeśli w tym terminie
poszkodowany nie uzyska uzasadnionej odpowiedzi od reprezentanta ds. roszczeń może
zgłosić swoje roszczenie do organu odszkodowawczego, którego funkcję pełni PBUK.
Roszczenie może być zgłoszone bezpośrednio do organu odszkodowawczego również w
sytuacji, gdy zagraniczny zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był sprawca zdarzenia
nie ustanowił na terytorium Polski swojego reprezentanta ds. roszczeń. Więcej informacji oraz
dokumenty i wzory formularzy na stronach http://www.pbuk.com.pl
8. Podróż ze zwierzakiem
Jeśli zamierzasz zabrać ze sobą w podróż po terytorium Unii Europejskiej swojego psa lub
kota, musisz pamiętać, że zwierzak musi być odpowiednio do tej podróży przygotowany. A to
oznacza, że jego wyjazd trzeba dokładnie zaplanować, a samo zwierzę musi spełniać
określone warunki:
· musi być oznakowane za pomocą mikroczipu (transpondera) lub tatuażu (jeśli został
wykonany przed 3 lipca 2011 roku),
· musi posiadać specjalny paszport,
· zwierzę musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
Mikroczip jest wielkości ziarenka ryżu, wszczepia się go podskórnie z boku szyi lub
między łopatkami zwierzęcia. Nie przeszkadza zwierzęciu oraz nie powoduje reakcji
alergicznych. Jeśli już założyliśmy mikroczip, należy zaszczepić zwierze przeciwko
wściekliźnie. Jeśli wszystkie te formalności zostały spełnione, należy wyrobić specjalny
paszport. Na stronach internetowych Krajowej Izby Lekarsko-Weteranyjnej pod adresem
http://www.vetpol.org.pl znajdziesz listę lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania
paszportów. Należy jednak pamiętać, że od tej procedury są wyjątki, do 31 grudnia 2011roku
podczas wjazdu na teren Irlandii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Malty i Szwecji trzeba spełnić
dodatkowe wymagania:
· badania serologiczne poziomu przeciwciał wścieklizny we krwi zwierzaka będą
wymagane w Irlandii, na Malcie, w Szwecji i Wielkiej Brytanii,
· zaświadczenie o leczeniu przeciwkleszczowym jest wymagane przy wjeździe do Irlandii,
na Maltę i do Wielkiej Brytanii,
· zaświadczenie o kuracji przeciwtasiemcowej jest wymagane w Finlandii, Irlandii, Malcie,
Szwecji i w Wielkiej Brytanii.
Przed wyruszeniem w podróż najlepiej skontaktuj się z przewoźnikiem celem ustalenia
warunków podróży i przekazania informacji o przewożeniu psa lub kota. Niektóre linie
lotnicze odmawiają przewożenia zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników.
Na koniec warto przytoczyć kilka praktycznych uwag:
· paszporty wystawiane są dla psów, kotów i fretek,
· psy i koty poniżej trzeciego miesiąca życia nie mogą być przemieszczane do innych
państw Unii Europejskiej, chyba że kraj docelowy dopuszcza taką możliwość,
· od 3 lipca 2011 roku jedynym możliwym sposobem identyfikacji zwierząt jest
wszczepienie czipa. Jednakże tatuaże wykonane przed tą datą nadal są dopuszczane
(wyjątkiem są Malta, Wielka Brytania i Irlandia, gdzie tylko czip jest jedyną dopuszczalną
formą identyfikacji).
9. Studia w Unii Europejskiej
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Dzięki prawom obywatela Unii Europejskiej możesz podjąć studia w każdym z kraju Unii

Europejskiej. Wystarczy, że masz maturę, znasz język obcy, załatwiasz kilka formalności,
a drzwi europejskich uczelni staną przed Tobą otworem.
Edukacja to jedna z wielu płaszczyzn, na których dokonuje się integracja państw Unii
Europejskiej, Należy do jednych z najistotniejszych, ponieważ Unia zdaje sobie sprawę z tego,
że sukces integracji zależeć będzie w dużej mierze od powodzenia wychowania nowej
generacji Europejczyków w duchu wspólnoty, współpracy i poszanowania odmienności –
integracja europejska to przecież, mówiąc najkrócej, proces łączący społeczeństwa pod
wieloma względami bardzo odmienne. Edukacja europejska służy kilku celom: po pierwsze,
wzajemnemu poznawaniu się Europejczyków, po drugie wypracowaniu wspólnego kanonu
ogólnego wykształcenia europejskiego, dzięki któremu wspólna Europa stanie się faktem
kulturowym i świadomościowym. Trzeci cel natury praktycznej to uwzględnienie treści
kształcenia, programów i kryteriów oceny wyników po to, aby umożliwić Europejczykom
swobodne funkcjonowanie w skali ogólnoeuropejskiej, zmianę miejsca kształcenia i pracy
w poszukiwaniu nowych możliwości.
Należy jednak wyraźnie powiedzieć, że pomimo takiego podejścia do kwestii edukacji,
Unia nie stworzyła i nigdy nie stworzy jednolitego systemu edukacji, pozostawiając tę sferę do
wyłącznej dyspozycji i kompetencji państw członkowskich. To one, a nie „brukselskie”
mechanizmy decydują o tym, w jaki sposób kształcone są społeczeństwa poszczególnych
krajów. Ingerencja Unii Europejskiej w sprawy edukacji sprowadza się jedynie do wspierania
współpracy państw w tej materii. Działania te poparte są normami traktatowymi, zgodnie
z którymi „Unia przyczynia się do podnoszenia poziomu edukacji zachęcając państwa
członkowskie do współpracy i, jeśli jest to konieczne, wspierając i uzupełniając ich
działalność, jednocześnie całkowicie respektują c odpowiedzialność państw członkowskich za
treści nauczania, organizację systemów edukacyjnych i ich różnorodność kulturową
i językową ”. Zgodnie z postanowieniami w/w artykułów polityka edukacyjna UE sprowadza
się do:
· upowszechniania wśród młodzieży poczucia integracji europejskiej,
· nauczania języków państw członkowskich,
· popierania wymiany studentów i nauczycieli,
· rozwiązania problemu uznawania dyplomów i okresów studiów.
Jak już wspomnieliśmy, polityka oświatowa i systemy edukacji pozostają w wyłącznej
kompetencji poszczególnych państw członkowskich. Oznacza to, że wyjeżdżając do danego
kraju musisz podporządkować się obowiązującym tam procedurom i zasadom zdobywania
wykształcenia. Informacji na ten temat najlepiej szukać na stronach Europejskiej Sieci
Informacji o Edukacji Eurydice: http://www.eurydice.org.pl.
10. Uznawanie dyplomów i kwalifikacji w Unii Europejskiej
Jako obywatel państwa członkowskiego UE masz prawo kontynuować naukę, a także
podejmować pracę na terenie całej Unii Europejskiej. Jednak może się okazać, że zdobyte
przez nas dyplomy i świadectwa będą musiały zostać poddane procedurze uznania w danym
państwie. I tu, w zależności od charakteru, rozróżnia się uznawanie dyplomów i świadectw
w celu kontynuacji nauki, czyli do tzw. celów akademickich oraz uznawanie wykształcenia
w celu zatrudnienia, czyli do tzw. celów zawodowych. Kwestie uznawalności dyplomów
i kwalifikacji wynikają z zapisów Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dn. 7 września 2007 roku. W przypadku uznawania kwalifikacji akademickich, to każdy rząd
państwa członkowskiego w dowolny sposób określa zasady ich honorowania. Może się
okazać, że konieczne będzie przejście krajowej procedury w celu uznania Twojego stopnia
naukowego lub dyplomu akademickiego. Może się również zdarzyć, że nasz stopień nie
zostanie uznany za równorzędny ze stopniem o takiej samej nazwie w danym kraju.
Przykładowo polski tytuł magistra nie musi być automatycznie uznany za równy angielskiemu 15

master. Urząd odpowiedzialny za legalizację może uznać, że taki tytuł pod względem
kwalifikacji odpowiada stopniowi bachelor, który w Anglii otrzymuje się po ukończeniu
trzyletnich studiów. Jeśli chodzi o uznawanie kwalifikacji w celach zawodowych to, ogólnie
rzecz ujmując, każde przyjmujące państwo członkowskie (czyli państwo, do którego
wyjeżdżasz, by podjąć pracę), w którym dany zawód jest zawodemregulowanym, powinno
uwzględnić Twoje kwalifikacje zdobyte w innym państwie członkowskim (czyli, np. w
Polsce) oraz ustalić, czy kwalifikacje te odpowiadają kwalifikacjom, których ono wymaga. W
poszczególnych państwach nie powinno się wymagać od obywatela jednego z państw
członkowskich uzyskania kwalifikacji określonych wyłącznie na podstawie odniesienia do
dyplomów uzyskiwanych w ramach ich własnego systemu szkolnictwa w przypadku, gdy
obywatel ten uzyskał całość lub część tych kwalifikacji w innym państwie członkowskim (np.
w swoim kraju). Oczywiście procedura uznania kwalifikacji wymaga legalizacji, czyli
poświadczenia dokumentów określających Twoje wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe
tu na miejscu, w Polsce, najpierw przez organ wydający, a następnie tzw. apostille przez Dział
Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa. Szersze
informacje można uzyskać na stronach ministerstwa http://www.msz.gov.pl. Twoje dokumenty
muszą być również przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka państwa, do którego
się udajesz.
Należy pamiętać, że ogólny system uznawania kwalifikacji nie narusza prawa państw
członkowskich do ustanowienia dla osób wykonujących dany zawód w tym państwie
szczególnych wymogów wynikających z przepisów dotyczących wykonywania danego
zawodu, uzasadnionych interesem publicznym. Przepisy tego rodzaju dotyczą między innymi
zasad organizacji zawodu, standardów zawodowych, w tym zasad etycznych, nadzoru oraz
odpowiedzialności. Również każde państwo odrębnie ustala swoje listy zawodów
regulowanych. Wykaz zawodów regulowanych w państwach UE znajdziesz na stronie
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction
=regProf.index&lang=en.
Nazwy zawodów są pisane w językach narodowych. Przykładowo jeśli myślisz o pracy w
Niemczech jako piekarz, szukaj pozycji bäcker (DE). Od chwili złożenia wniosku o uznanie
kwalifikacji zawodowych władze mają miesiąc na potwierdzenie jego przyjęcia i zażądanie
wszelkich potrzebnych dokumentów. Decyzję muszą podjąć w ciągu czterech miesięcy od
daty otrzymania Twojego kompletnego wniosku. W razie odrzucenia wniosku muszą
przedstawić uzasadnienie.
W przypadku, gdy zawód nie należy do tzw. grupy zawodów regulowanych, to
kwalifikacje potencjalnego pracownika uznaje de facto sam pracodawca, zgodnie z własnymi
wymaganiami i potrzebami.
Pomocą w określaniu zakresu uznawania kwalifikacji do celów akademickich i
zawodowych służą również punkty informacyjne funkcjonujące we wszystkich państwach UE
i EOG. Kontaktując się z nimi uzyskasz odpowiedź na temat zasad ogólnych i specyfiki
poszczególnych państw. Pełna lista teleadresowa, na bieżąco aktualizowana, znajduje się na
stronach Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm
11. Europass
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Przy poszukiwaniu pracy warto również skorzystać z inicjatywy Europass. Jest to portfolio
pięciu dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze dokumentowanie
i prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji na obszarze całej Europy. Korzystanie z
Europass otwarte jest również dla państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie
będących członkami UE – tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii (zgodnie z warunkami
określonymi w Porozumieniu EOG) oraz dla krajów kandydujących do przystąpienia do UE
zgodnie z ich odpowiednimi Układami Europejskimi.

W skład Europass wchodzą następujące dokumenty:
· Europass – CV,
· Europass – Mobilność,
· Europass – Suplement do Dyplomu,
· Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe,
· Europass – Paszport Językowy.
Europass może być wykorzystany:
· do przygotowania kompletnego portfolio dokumentów związanych z karierą zawodową,
· w celu udokumentowania kwalifikacji zdobytych w różnej formie (kształcenie
formalne, szkolenia, staże i praktyki zagraniczne),
· do samooceny i prezentacji kompetencji językowych,
· przy poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą,
· przy wyjeździe na staż lub praktykę,
· w przypadku kontynuacji nauki za granicą,
· przy przekwalifikowaniu się.
Wzory dokumentów wchodzących w skład Europass wraz z instrukcjami ich wypełnienia
dostępne są we wszystkich językach UE na europejskim portalu internetowym
administrowanym przez jedną z agencji Komisji Europejskiej – Europejskie Centrum
Rozwoju Szkolenia Zawodowego – CEDEFOP http://europass.cedefop.europa.eu. Tam też
dostępne są we wszystkich językach UE formularze wraz z instrukcjami wypełniania dwóch
dokumentów, które wypełniane są samodzielnie przez zainteresowane osoby – Europass – CV
i Europass – Paszport Językowy.
Europass – CV to standardowy formularz życiorysu, używany w takiej samej formie we
wszystkich krajach, który:
· ułatwia przejrzystą prezentację danych osobowych oraz informacji o posiadanych
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,
· umożliwia porównanie kwalifikacji kandydatów do pracy pochodzących z różnych
krajów UE,
· ułatwia zebranie wszystkich ważnych informacji nawet osobom, które piszą CV po raz
pierwszy,
Europass – Paszport Językowy to dokument którego celem jest ocena kompetencji
językowych. W dokumencie tym ocena umiejętności jest dokonywana przez posiadacza na
podstawie tabeli samooceny, opracowanej przez Radę Europy, w której zdefiniowanych
zostało sześć poziomów biegłości językowej w zakresie słuchania, czytania, pisania,
porozumiewania się i samodzielnego formułowania wypowiedzi. Europass-Paszport
Językowy przedstawia także całą „biografię językową” posiadacza dokumentu, czyli etapy
i formy kształcenia oraz informacje na temat wykorzystania języka obcego.
Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych
w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem
europejskich ścieżek kształcenia).Europejska ścieżka kształcenia to na przykład:
· praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie,
· semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany,
· praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej.
Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie - jedną
w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i
czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy
szkolenia w kraju przyjmującym. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, placówki
szkoleniowe, firmy, organizacje pozarządowe, itd. Europass –Mobilność wypełnia partner
przyjmujący i wysyłający w języku uzgodnionym między partnerami i osobą wyjeżdżającą.
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Europass – Suplement do Dyplomu jest dokumentem załączanym od 1 stycznia 2005 roku
przez uczelnie do dyplomu ukończenia szkoły wyższej w celu ułatwienia osobom trzecim
zrozumienia znaczenia dyplomu w zakresie wiedzy i kompetencji zdobytych przez jego
posiadacza. Suplement do Dyplomu opisuje rodzaj, poziom, treść i status studiów
ukończonych przez posiadacza oryginału dyplomu.
Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe to
dokument, który może otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej,
który zdał egzamin zewnętrzny (przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną) potwierdzający
kwalifikacje zawodowe. Zawiera on szczegółowy opis umiejętności i kompetencji
uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów, do
których wykonywania jest uprawniony. Europass-Suplement do Dyplomu Potwierdzającego
Kwalifikacje Zawodowe jest wydawany bezpłatnie przez instytucje przeprowadzające
egzamin i wydające dyplom, czyli Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Suplement jest
wydawany w języku polskim oraz, na życzenie posiadacza dyplomu, również w wersji
angielskiej.
Więcej informacji na temat Europass znajdziesz w Krajowym Centrum Europass, Ul.
Mokotowska 43, 00-51 Warszawa,
tel.: 22/4631510, e-mail: europass@frse.org.pl
http://www.europass.org.pl
II. EGZEKWOWANIE PRAW OBYWATELI W INSTYTUCJACH UNII
EUROPEJSKIEJ
Aby zapewnić skuteczną ochronę praw wynikających z obywatelstwa UE ustawodawca
europejski stworzył skuteczne mechanizmy ich ochrony. Jeżeli znajdziesz się w sytuacji, kiedy
nie będziesz mógł skutecznie korzystać z przysługujących praw, możesz wnieść skargę do
Komisji Europejskiej, petycję do Parlamentu Europejskiego, bądź skargę do Ombudsmana.
Musisz jednak wiedzieć, że nie możesz dowolnie wybrać któregoś ze wskazanych wyżej
sposobów, gdyż wybór ten uwarunkowany jest od tego, kto dopuszcza się łamania
przyznanych Tobie traktatem praw.
1. Skarga do Komisji Europejskiej
Każde państwo członkowskie jest odpowiedzialne za wdrażanie prawa unijnego
(przyjmowanie w odpowiednim terminie środków wykonawczych, zgodność i właściwe
stosowanie) do własnego systemu prawnego. Na mocy Traktatów Komisja Europejska
odpowiada za zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego. W związku z tym, w razie
niestosowania się przez państwo członkowskie do prawa unijnego, Komisja posiada
uprawnienia wykonawcze (działania w przypadkach nieprzestrzegania prawa), dzięki którym
może podjąć próbę położenia kresu takim przypadkom, a w razie konieczności skierować
sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
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Na co możesz skarżyć się do Komisji Europejskiej?
Na nieprzestrzeganie przez państwa członkowskie prawa unijnego. „Nieprzestrzeganie
prawa” oznacza niewypełnienie przez kraj UE zobowiązań wynikających z prawa unijnego
poprzez działanie lub jego zaniechanie.
Kto może złożyć skargę do Komisji Europejskiej?
Skargę do Komisji Europejskiej może wnieść każdy, kto uzna, że państwo członkowskie
narusza prawo unijne. Zarówno osoby fizyczne, jak też przedsiębiorcy czy inne podmioty
prawa. Skargę możesz złożyć nie tylko wtedy, kiedy osobiście zostałeś dotknięty
nieprzestrzeganiem gwarantowanych Tobie praw, ale także wówczas, gdy nie odczuwasz
osobiście skutków tego naruszenia. Skargę wnosisz nieodpłatnie i nie musisz korzystać z
pomocy adwokata.

W jaki sposób wnieść skargę do Komisji Europejskiej?
Skargę do Komisji można wnieść w następujący sposób:
· przesyłając ją na adres: Commission of the European Communities (for the attention of the
Secretary-General), Rue de la Loi 200, B- 1049 Brussels,
· korzystając ze standardowego formularza dostępnego na wniosek w biurach Komisji w
poszczególnych państwach członkowskich lub na stronie internetowej
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_pl.htm,
· przesyłając ją poczta elektroniczną pod adres: SG-PLAINTES@ec.europa.eu.
Przy składaniu skargi musisz pamiętać o podaniu imienia i nazwiska (nazwy – jeśli wnosi
ją przedsiębiorstwo). Komisja nie rozpatruje skarg anonimowych. Konieczne jest również
dołączenie dokumentacji sprawy – kserokopii dokumentów ilustrujących postępowanie przed
organami krajowymi i wykazujące naruszenie przez państwo prawa unijnego. Dokumentacja
musi być rzeczowa i kompletna. Wybieraj tylko te dokumenty, które posłużą jako uzasadnienie
naruszenia praw. Nie ma sensu załączania wszystkich możliwych dokumentów licząc na to, że
Komisja wybierze sobie te, które będą jej pasowały. To naszą rolą jest dobrać je tak, aby
posłużyły Komisji za podstawę postawienia państwu zarzutu nieprzestrzegania prawa.
Składając skargę pamiętaj również o tym, aby należycie ją uzasadnić.
W uzasadnieniu podaj wszystkie fakty potwierdzające zarzuty, działania podejmowane przez
skarżone państwo. Wskaż również, które z praw gwarantowanych przepisami unijnymi
zostało naruszone.
Jak długo trwają procedury?
Pierwszą odpowiedź Komisji powinieneś otrzymać w ciągu 15 dni roboczych i będzie to
potwierdzenie otrzymanej korespondencji. Komisja jest zobowiązana w ciągu roku podjąć
decyzję, czy zajmie się wniesioną skargą. W razie potrzeby możesz zostać poproszony
o udzielenie dodatkowych informacji.
2. Petycja do Parlamentu Europejskiego
Petycję możesz złożyć w zakresie tych wszystkich zagadnień, które należą do kompetencji
Unii Europejskiej. W odróżnieniu od skargi do Komisji Europejskiej nie chodzi tu o wykazanie
naruszenia prawa unijnego, a jedynie o wskazanie ewentualnych obszarów, które mogą stać się
przedmiotem prawnej regulacji. Petycje są składane m.in. w zakresie ochrony środowiska,
ochrony praw konsumenta, czterech swobód Jednolitego Rynku, polityki społecznej itp.
Kto może złożyć petycję?
Petycję może złożyć obywatel Unii Europejskiej, osoba zamieszkała w jednym z państw
członkowskich Unii Europejskiej, członek stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, organizacji
(osoba fizyczna lub prawna) z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Jakie informacje powinna zawierać petycja?
Petycja musi zawierać Twoje imię i nazwisko, narodowość oraz adres stałego miejsca
zamieszkania (w przypadku petycji grupowych należy zamieścić imię i nazwisko, narodowość
oraz adres stałego miejsca zamieszkania osoby przedstawiającej petycję lub przynajmniej
pierwszej z osób, której podpis widnieje pod petycją). Możesz dołączyć do niej kopie
istotnych dla sprawy dokumentów, które posiadasz. Pamiętaj, aby przed wysłaniem podpisać
petycję.
W jakiej formie należy złożyć petycję?
Istnieją dwa sposoby złożenia petycji:
· listownie: nie ma obowiązku wypełniania petycji na specjalnym formularzu. Możemy
napisać wg własnego schematu. Musimy w niej zawrzeć następujące informacje: imię i
nazwisko, narodowość oraz adres stałego miejsca zamieszkania (w przypadku petycji
grupowych należy zamieścić imię i nazwisko, narodowość oraz adres stałego miejsca
zamieszkania osoby przedstawiającej petycję lub przynajmniej pierwszej z osób, której podpis
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widnieje pod petycją). Pamiętajmy również aby się pod petycją podpisać. Petycję wysyłamy
do rejestracji na adres:The President of the European Parliament, Rue Wiertz, B-1047
Brussels
· wypełnić formularz on-line na stronie:
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?la
nguage=PL
Natychmiast po wysłaniu petycji pocztą elektroniczną powinieneś otrzymać elektroniczne
potwierdzenie jej wpłynięcia. Dalszą korespondencję dotyczącą działań podejmowanych
w sprawie petycji Komisja Petycji prowadzić będzie listownie. Dokumenty należy wysłać
na następujący adres: Committee on Petitions, The Secretariat, Rue Wiertz, B-1047
Brussels.
Jeżeli Twoja petycja zostanie przyjęta, to w zależności od okoliczności Komisja Petycji
podejmie następujące działania:
· zwróci się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie wstępnego dochodzenia
i przedstawienie informacji dotyczącej zgodności z prawem unijnym,
· przekaże petycję właściwym merytorycznie dla sprawy komisjom Parlamentu
Europejskiego w celu uwzględnienia jej w pracach legislacyjnych,
· przeprowadzi wizytę wyjaśniającą i skontaktuje się z właściwymi władzami w kraju.
Nie licz jednak na to, że w przypadku, gdy przedmiotem petycji są decyzje władz
państwowych to Parlament je uchyli, jeśli naruszają Twoje prawa. Nie ma takiej
możliwości, z uwagi na to, że Parlament Europejski nie jest władzą sądowniczą.
3. Skarga do Ombudsmana (Rzecznik Praw Obywatelskich UE)
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Na co możesz się skarżyć do Ombudsmana?
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia w sprawie skarg
skierowanych przeciwko instytucjom i organom Unii Europejskiej. Do Rzecznika możesz
kierować skargi dotyczące tylko niewłaściwego administrowania w działalności tych
instytucji i organów. Pojęcie „niewłaściwe administrowanie” ma kilka aspektów:
nieprawidłowości administracyjne, niesprawiedliwość, dyskryminacja, nadużycie uprawnień,
brak odpowiedzi, odmowa udzielenia informacji, nieuzasadniona zwłoka. Do Ombudsmana
możesz składać skargę tylko w sytuacjach, kiedy masz problem w załatwieniu spraw w którejś
z unijnych instytucji.
Na jakie instytucje możesz się skarżyć?
· Parlament Europejski
· Rada Unii Europejskiej
· Komisja Europejska
· Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (za wyjątkiem jego roli sądowniczej)
· Europejski Trybunał Obrachunkowy
· Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
· Komitet Regionów Unii Europejskiej
· Europejski Bank Inwestycyjny
· Europejski Bank Centralny
· Europejskie Biuro Naboru Kadr (EPSO)
· Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
· Europejskie Biuro Policji (Europol)
· Agencje zdecentralizowane (takie jak Europejskie Centrum ds. Rozwoju Szkolenia
Zawodowego, Europejska Agencja Ochrony Środowiska, Urząd ds. Harmonizacji na Rynku
Wewnętrznym itd.
Lista wszystkich instytucji i organów UE dostępna jest na stronie
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm

Jak złożyć skargę?
Skargę należy złożyć w ciągu dwóch lat od daty powzięcia wiadomości o faktach będących
przedmiotem skargi. Składając skargę nie trzeba być osobiście dotkniętym działaniem
niewłaściwego administrowania. Przed złożeniem skargi należy skontaktować się
z przedmiotową instytucją lub organem, na przykład pisemnie. Rzecznik nie zajmuje się
sprawami obecnie rozpatrywanymi lub już rozpatrzonymi przez sąd. Po rozpatrzeniu skargi
Rzecznik informuje skarżącego o wyniku dochodzenia. Skargę można złożyć wysyłając
pismo do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub też wykorzystując formularz,
który można znaleźć pod podanym poniżej adresem.
Formularz skargi dostępny jest na stronie:
https://secure.ombudsman.europa.eu/atyourservice/secured/complaintform/home.faces
Jakie informacje należy podać w skardze?
Przede wszystkim jakiej instytucji skarga dotyczy oraz przeciwko jakiej decyzji lub ze
względu na jaką sprawę składana jest skarga Należy również wykazać na czym polegało
nieodpowiednie działanie skarżonej instytucji. Ombudsmana interesować będzie także to, czy
przed złożeniem skargi skarżący próbował doprowadzić skarżoną instytucję do zmiany
decyzji w swojej sprawie.
Jak skontaktować się z Ombudsmanem?
Z Rzecznikiem Praw Obywatelskich UE można skontaktować się pod adresem 1 Avenue du
Président Robert Schuman, CS 30403, FR-67001 Strasbourg Cedex, Francja,
http://www.ombudsman.europa.eu
III. SKARGA DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W
STRASBURGU
1. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
Zanim damy upust naszej „psychologicznej potrzebie poskarżenia się” do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu warto zapoznać się z istotą tej międzynarodowej
instytucji. W naszym społeczeństwie Trybunał często mylnie jest traktowany jako remedium
na wszelkie mankamenty życia w demokratycznym społeczeństwie: niesprawiedliwość
władz, opieszałość sądów i urzędników, niesprawiedliwy wymiar sprawiedliwości itp. Takie
postrzeganie Trybunału w Strasburgu jest nie do końca słuszne. Instancja strasburska nie
została powołana po to, aby modyfikować rzeczywistość prawną poszczególnych państw, za
każdym razem, gdy obywatel nie akceptuje jej. To państwa w pierwszej kolejności mają
chronić prawa obywateli, Trybunał w Strasburgu jest ostatecznością. Często również
podejmując decyzję o napisaniu skargi do Trybunału zapominamy o tym, że stoi on na straży
praw gwarantowanych jedynie Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności, zatem staje się właściwy do rozpatrzenia skargi, tylko w sytuacjach naruszenia
przez państwo praw gwarantowanych obywatelom przez Konwencję.
2. Struktura i znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Europejska Konwencja Praw Człowieka to traktat międzynarodowy, który wszedł
w życie w 1953 r. i ma on niewątpliwie charakter bezprecedensowy. Określa on niezbywalne
prawa i wolności, na które każdy z nas może się powołać oraz zobowiązuje państwa do ich
przestrzegania w stosunku do każdej osoby podlegającej ich jurysdykcji. Co więcej,
Konwencja ustanawia międzynarodowy system ochrony praw człowieka. Państwa, a także
osoby indywidualne, bez względu na ich obywatelstwo, mogą wnosić skargi do instytucji
w Strasburgu, jeśli zarzucają państwu będącemu stroną Konwencji naruszenie
zagwarantowanych w niej praw. Tą instancją jest oczywiście Europejski Trybunał Praw
Człowieka, którego obowiązkowa jurysdykcja rozciąga się z urzędu na wszystkie państwa
będące stronami Konwencji:
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Podstawowe prawa i wolności objęte są przepisami rozdziału pierwszego Konwencji:
· prawo do życia (art.2),
· zakaz stosowania tortur i innego poniżającego karania i traktowania (art.3.),
· zakaz niewolnictwa, poddaństwa i pracy przymusowej (art.4),
· prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art.5),
· prawo do sprawiedliwego i rzetelnego procesu (art.6),
· gwarancja nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (art.7),
· prawo do prywatności (art.8),
· wolność myśli, sumienia i wyznania (art.9),
· wolność ekspresji (art.10),
· wolność związkowa (art.11),
· prawo do małżeństwa (art.12),
· prawo do skutecznych środków odwoławczych (art.13), co jest o tyle istotne, że droga
dochodzenia swoich praw rozpoczyna się na gruncie prawa krajowego a wyczerpanie
środków prawa wewnętrznego jest warunkiem uruchomienia procedury Konwencji,
· zakaz wszelkiej dyskryminacji (art.14), przy czym przepis ten pełni jedynie funkcję
pomocniczą w tym znaczeniu, iż jego naruszenie może nastąpić tylko w powiązaniu z
pogwałceniem innego prawa, gwarantowanego Konwencją – zatem art.14 nie zawiera
ogólnego zakazu dyskryminacji,
· możliwość derogowania zobowiązań konwencyjnych (art.15).
Prawa te przysługują człowiekowi od momentu urodzenia i z tego jedynie powodu, iż jest on
człowiekiem. Dlatego też, podobnie jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja
Europejska nie kreuje ani nie nadaje wymienionych w niej praw, stwierdza natomiast ich
istnienie.
Podstawowy tekst Konwencji uzupełniony jest przyjętymi później protokołami
dodatkowymi. Można je podzielić na trzy kategorie: część z nich (1, 4, 6, 7, 12, 13) rozszerza
katalog chronionych praw.
Protokół 1 wprowadza dodatkowo:
· prawo do niezakłóconego korzystania ze swojego mienia (art.1),
· prawo do nauki oraz prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych
przekonań religijnych i filozoficznych (art.2),
· prawo do wolnych wyborów, opartych na tajnym głosowaniu w warunkach
zapewniających swobodę wyrażania opinii (art.3).
Protokół 4 gwarantuje:
· zakaz pozbawienia wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze
zobowiązania umownego (art.1),
· prawo do swobodnego poruszania się, wolność wyboru miejsca zamieszkania na
terytorium państwa legalnego pobytu oraz prawo do swobodnego opuszczenia
terytorium każdego kraju, również własnego (art.2),
· zakaz indywidualnego i zbiorowego wydalania własnych obywateli, zakaz odmowy
wstępu na terytorium państwa obywatelstwa (art.3),
· zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców (art. 4).
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Protokół 6 wprowadza w art.1 zakaz orzekania i wykonywania kary śmierci w czasie pokoju.
Art. 2 protokołu przewiduje możliwość orzekania i wykonywania kary śmierci (wyłącznie
zgodnie z postanowieniami ustawy) za czyny popełnione w czasie wojny bądź bezpośredniego
nią zagrożenia. W protokole tym zawarty jest także zakaz derogowania jego postanowień na
podstawie art.15 oraz zakaz zgłaszania zastrzeżeń na podstawie art.64 Konwencji.

Zgodnie z Protokołem 7 katalog praw chronionych uległ dalszemu rozszerzeniu o kolejne
prawa, mianowicie:
· zakaz wydalania z terytorium państwa – strony Konwencji cudzoziemców,
przebywających na tym terytorium legalnie; wyjątkiem jest tu wydalenie w wyniku
decyzji wydanej zgodnie z prawem i po przedstawieniu powodów, uzasadniających
wydalenie, po rozpatrzeniu sprawy i zapewnieniu cudzoziemcowi właściwej reprezentacji
przed organem rozpatrującym sprawę (art.1),
· prawo do kontroli instancyjnej wyroków skazujących (art. 2),
· prawo do odszkodowania za niesłuszne skazanie (art.3),
· reguła ne bis in idem w prawach karnych (art.4),
· równouprawnienie małżonków (art. 5).
Protokół 12 zawiera generalny zakaz dyskryminacji, a Protokół 13 zakaz stosowania kary
śmierci we wszelkich okolicznościach.
Odrębna grupą są protokoły zmieniające procedurę postępowania przed Trybunałem, czyli
zawierające postanowienia ustrojowo – proceduralne. Do tej kategorii zalicza się Protokół II,
III, V, VIII, IX, X, XI, XIV.
Materialne postanowienia Konwencji opisują jedynie standard minimalny, co oznacza, że
w żadnym przypadku nie mogą być powoływane jako podstawa ograniczenia praw i wolności,
przysługujących z mocy prawa krajowego.
3. Skarga indywidualna
Prawo do składnia skargi indywidualnej jest fundamentem, na którym opiera się cały
europejski system ochrony praw człowieka. Zgodnie z artykułem 34 Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności prawo do jej składania ma: “każda osoba fizyczna,
organizacja pozarządowa lub grupa jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia
praw zawartych w Konwencji lub jej Protokołach(...)”.
Do przesłanek materialnych skargi indywidualnej należy zaliczyć:
· interes osobisty. Skarżący powinien wskazać, iż stał się (bezpośrednio) ofiarą naruszenia
praw gwarantowanych Konwencją Europejską lub którymś z jej protokołów
dodatkowych. Skarga nie może być anonimowa. Ze skargami mogą występować również
osoby, które ucierpiały wskutek naruszenia praw innych osób (ofiara pośrednia)
– zwykle krewni poszkodowanych,
· zakaz występowania ze skargami anonimowymi,
· interes prawny, czyli uzasadnienie skargi. Skarga nie może dotyczyć czynności
podmiotów, nie działających w imieniu państwa, nie mogą być również w niej
powoływane dla uzasadnienia fakty nie sprawdzone, bądź nie wskazujące na naruszenie
Konwencji, bądź po prostu nieprawdziwe,
· zasada subsydiarności, która oznacza obowiązek wykorzystania środków odwoławczych,
dostępnych i skutecznych w prawie wewnętrznym. Orzecznictwo organów strasburskich
nie daje, co prawda, definicji „środków ochrony, przewidzianych prawem państwowym”,
jednak powinno to być ustalone na podstawie prawa wewnętrznego konkretnego państwa.
Warunek wykorzystania środków krajowych nie jest spełniony, jeśli w postępowaniu
przed organami wewnętrznymi powód nie powołuje się na przedmiot ochrony, jakim jest
prawo chronione Konwencją (nie zmienia sytuacji fakt, iż organ państwa jest zobligowany
do tego z urzędu). Skarżący natomiast nie jest zobligowany do wykorzystania
„wszystkich” środków odwoławczych, mając do ich dyspozycji wiele – wystarcza
wykorzystanie tego, który daje największe gwarancje efektywności,
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· zakaz kumulacji. Nie są rozpatrywane skargi co do istoty identyczne ze sprawą już
rozstrzygniętą na gruncie europejskiego systemu ochrony lub ze sprawą, poddaną innej
procedurze międzynarodowej, o ile nie zawierają nowych, istotnych informacji. Dotyczy
to spraw, inicjowanych przez ten sam podmiot. Nie jest wykluczone składanie
identycznych skarg przez różne podmioty, przy czym zwykle takie skargi są rozpatrywane
łącznie,
· zakaz nadużywania prawa do skargi. Nadużycie prawa do skargi oznacza wystąpienie ze
skargą w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, pieniactwo, przedstawianie
fałszywych informacji, nie przedstawianie informacji na wezwanie, ujawnienie
szczegółów postępowania niejawnego, wykorzystywanie prawa do skargi z pobudek
czysto politycznych, nawet przedwczesne poinformowanie opinii publicznej o fakcie
złożenia skargi,
· zakaz występowania ze skargami, niezgodnymi z Europejską Konwencją Praw
Człowieka. Niezgodność ta może przybierać różne formy. Niezgodna jest skarga, która
dotyczy naruszenia praw, które nie są gwarantowane Konwencją Europejską lub jej
protokołami dodatkowymi, skarga wniesiona przeciwko państwu, które nie złożyło
deklaracji o uznaniu prawa do skargi indywidualnej. Niezgodność występuje jeśli
podniesione naruszenie miało miejsce przed ratyfikowaniem Konwencji przez państwo
pozwane, jeśli naruszenie nastąpiło poza terytorium objętym władztwem państwa
pozwanego albo na terytorium, za które państwo pozwane co prawda jest odpowiedzialne,
jednak nie złożyło deklaracji w trybie art. 63 ust. 1 Konwencji oraz jeśli sprawa jest
związana z naruszeniem praw, gwarantowanych Konwencją przez jednostki, za których
działanie państwo nie odpowiada,
· ratio temporis czy też zakaz retroaktywności skargi. Przedmiotem skargi nie mogą być
naruszenia praw, dokonane w okresie przed wejściem w życie Konwencji Europejskiej
w danym kraju.
Termin wniesienia skargi
Skarga indywidualna powinna być wniesiona w terminie sześciu miesięcy od wydania
ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez organ państwa. Termin „ostateczne” odnosi się do
tego rozstrzygnięcia, które zostało wydane w wyniku korzystania przez powoda z ostatniego
środka odwoławczego na gruncie prawa wewnętrznego z dostępnych i skutecznych środków
ochrony. Termin biegnie od daty poinformowania o rozstrzygnięciu skarżącego. Jeśli prawo
krajowe w danym przypadku nie daje jednostce do dyspozycji żadnych środków ochrony
prawnej, termin sześciomiesięczny biegnie od daty przeprowadzenia działań lub podjęcia
decyzji naruszających prawa chronione Konwencją. Za datę wpłynięcia skargi uważa się
dzień, w którym skarżący wystąpił z pismem, z którego wynikał zamiar złożenia skargi.
W szczególnych okolicznościach za usprawiedliwione uznaje się wystąpienie ze skargą po
upływie terminu. Ponadto akceptowane bywają skargi, odnoszące się do przypadków ciągle
jeszcze trwających naruszeń (lub ich skutków).
4. Najczęściej zadawane pytania

24

Kto może wnieść skargę do Trybunału?
Podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
zgodnie z zapisem art. 34 Konwencji jest „... każda osoba, organizacja pozarządowa lub grupa
jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez państwo praw zawartych
w Konwencji lub jej Protokołach”.
Co może być przedmiotem skargi?
Przedmiotem skargi może być tylko naruszenie tego prawa, którego ochronę gwarantuje
Konwencja. Jeżeli skarga nie daje się pogodzić z postanowieniami Konwencji lub jej
Protokołów, Trybunał uzna ją za niedopuszczalną.

Przeciwko komu mogę wnieść skargę?
Przedmiotem skargi może być jedynie działanie państwa lub akt władzy publicznej. Skarżymy
państwo. Trybunał nie zajmie się skargami wnoszonymi przeciwko osobom
fizycznym lub organizacjom prywatnym, chyba, że wykonują one zadania z zakresu władzy
publicznej. Należy również pamiętać o tym, że w przypadku Polski Trybunał rozpatrzy tylko
takie sprawy, które miały miejsce po dniu 30 kwietnia 1993 r. Jest to dla Polaków data
wyznaczająca początek objęcia jurysdykcją Trybunału naszych praw i wolności
gwarantowanych Konwencją.
Jaki jest termin złożenia skargi?
Skarżący może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w ciągu sześciu
miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji, będącej podstawą do wystąpienia ze skargą.
Jeżeli skarga wpłynie do Strasburga po upływie tego terminu, zostanie przez Trybunał
odrzucona ze względów formalnych.
Od czego zacząć, jeżeli chcę wystąpić ze skargą do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka?
Jeżeli już wyczerpiemy wszystkie dostępne środki, a decyzja sądu nadal nas nie
satysfakcjonuje i decydujemy się na złożenie skargi do Strasburga, to pierwszą rzeczą jaką
powinniśmy w tej sytuacji zrobić jest napisanie listu do Trybunału w języku ojczystym,
w którym przedstawimy powody zwrócenia się do strasburskiej instancji. Nie ma gotowego
wzorca, natomiast list ten powinien zawierać:
· krótkie przedstawienie sprawy,
· określenie, które z praw zostało naruszone,
· informacje o wykorzystanych środkach,
· zestawienie wydanych decyzji z krótką informacją o ich treści, dacie wydania i organie,
który je podjął. Należy dołączyć do tych informacji kopie przedstawianych decyzji.
List ten należy wysłać na następujący adres:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Francja
Czy mogę pisać pisma do Trybunału w języku ojczystym?
Językami oficjalnymi Trybunału są francuski i angielski, ale funkcjonują przy nim jednostki
odpowiedzialne za tłumaczenia. Stąd też zarówno list, jak i skargę możemy napisać w języku
polskim. Należy jednak pamiętać o tym, że przedstawiciele państw mają obowiązek
posługiwać się jednym z oficjalnych języków Trybunału. Dla skarżącego wiąże się to z tym, że
replikę odpowiedzi państwa na skargę otrzyma w języku angielskim lub francuskim. Trybunał
nie dokonuje tłumaczeń.
Jaką czynność uznaje się za datę wniesienia skargi?
Data wysłania skargi uznawana jest za datę wniesienia skargi.
Co dzieje się po wysłaniu listu do Trybunału?
Po wysłaniu listu skarżący musi być przygotowany na dwie możliwości:
· zostanie poproszony o uzupełnienie dokumentacji,
· otrzyma formularz skargi, który jest formalną podstawą jej zbadania.
W pierwszy przypadku należy po prostu dokonać wszelkich uzupełnień w podanym przez
Trybunał czasie. W tym miejscu bardzo ważne jest sumienne przestrzeganie wyznaczonych
terminów. Natomiast w drugim przypadku należy bardzo dokładnie wypełnić przesłany
formularz.
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Jakie informacje muszę podać w formularzu skargi?
Formularz składa się z 8 części:
· strony,
Ta część to nic innego jak podanie danych wymaganych od nas zazwyczaj przy wypełnianiu
urzędowych druków: imię, nazwisko, płeć, adres itp. Również zostaniemy w tej części
poproszeni o podanie danych reprezentanta, jeżeli się na niego zdecydujemy.
· oświadczenie dotyczące stanu faktycznego,
Przedstawiamy tu w sposób zwięzły i jasny fakty stanowiące meritum sprawy. Bardzo ważna
jest chronologia przedstawianych zdarzeń. Musimy jak najdokładniej odtworzyć kolejność
i daty opisywanych zdarzeń.
· oświadczenie o domniemanych naruszeniach Konwencji,
W tym punkcie swoje odbicie znajduje stwierdzenie, że Trybunał rozpatruje tylko takie skargi,
które dotyczą egzekwowania praw zawartych w Konwencji. Należy tu dokładnie wyjaśnić,
które z przepisów Konwencji zostały naruszone i uzasadnić to odnosząc się do wydarzeń
opisanych w punkcie 2.
· oświadczenie dotyczące art.35 §1 Konwencji,
Rozdział ten zawiera 3 części, które umożliwiają weryfikację podjętych przez skarżącego
odwoławczych środków krajowych.
· oświadczenie, czego domaga się skarżący,
W tym punkcie formularza należy przedstawić, co mamy zamiar osiągnąć składając skargę do
Trybunału. Skarżący powinien określić swoje roszczenia w stosunku do pozwanego państwa
i ogólnie nakreślić warunki zadośćuczynienia.
· oświadczenie dotyczące postępowania przed innymi organami międzynarodowymi,
Trybunał to nie jedyny organ, przed którym Polacy mogą dochodzić swoich praw i wolności.
Przykładowo, na mocy Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych uprawnieni są także do wnoszenia skarg do Komitetu Praw
Człowieka, adekwatnie w sytuacji naruszenia przez państwo-stronę Protokołu praw
gwarantowanych w/w Paktem. Stąd właśnie skarżący powinien zaznaczyć, czy jego skarga
była już przedmiotem badań czy orzeczeń innych dostępnych dla niego instytucji. Ważne jest,
by podać wszelkie szczegóły dotyczące ewentualnych postępowań: nazwę organu, daty oraz
treści podjętych decyzji. Należy też dołączyć kopie dokumentacji. Trybunał nie orzeka
bowiem w sprawach, które są lub były rozpatrywane przez inny organ międzynarodowy.
· wykaz dokumentów,
Jest to punkt niezwykle istotny. Skarga będzie przedstawiać małą wartość bez dołączonej do
niej dokumentacji, która jest podstawowym dowodem w sprawie w postępowaniu przed
Trybunałem. Należy więc załączyć tu kopie wszystkich decyzji, na które powoływaliśmy się
w poprzednich rubrykach, jak i wszystkie te, które w naszej ocenie mogą być dowodem
w sprawie. Powinniśmy ułożyć ich chronologiczny wykaz. Trzeba jednak pamiętać
o podstawowych zasadach, których należy przestrzegać kompletując je:
a) kopie wyroków i decyzji powinny zawierać uzasadnienia, a nie tylko samą sentencję
orzeczenia,
b) dołączamy wyłącznie dokumenty związane z przedstawianymi przez nas do rozpatrzenia
zarzutami.
· deklaracja i podpis,
Podpis musi złożyć skarżący. Może się jednak zdarzyć, że skarga zostanie wniesiona przez
jego przedstawiciela. W takim wypadku to on będzie sygnatariuszem, ale do skargi musi
zostać załączony odpowiedni dokument pełnomocnictwa, podpisany przez skarżącego.
Czy mogę liczyć na jakąkolwiek pomoc prawną w postępowaniu przed Trybunałem?
Skarżący nie będący w stanie opłacić prawnika, po uprzednim wykazaniu tego przed
Trybunałem, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy prawnej dla prawidłowego prowadzenia
sprawy. Wiąże się to oczywiście z dostarczeniem przez skarżącego oświadczenia o:

· posiadanym majątku,
· dochodach,
· zobowiązaniach finansowych
oraz potwierdzenia tych danych przez odpowiedni urząd. W przypadku Polski jest to Urząd
Skarbowy właściwy dla stałego miejsca zamieszkania. Cała ta procedura może mieć miejsce
po otrzymaniu przez skarżącego repliki odpowiedzi państwa. Do tego momentu jest on
skazany na własną inicjatywę w tym względzie.
Na co powinienem szczególnie zwrócić uwagę pisząc skargę do Trybunału?
Należy pamiętać o tym, że w skardze nie można odwoływać się do treści wyroku wydanego na
niekorzyść skarżącego. Trybunał nie jest bowiem jeszcze jednym sądem w toku instancji,
który ma kontrolować, czy wyrok był sprawiedliwy. Należy to wyłącznie do sądów krajowych.
Zadanie Trybunału ogranicza się w takich sprawach do oceny, czy wyrok został wydany w
drodze rzetelnego procesu sądowego z zachowaniem wszystkich gwarancji zawartych w art.6
Konwencji. O tym warunku skarżący muszą szczególnie pamiętać. Skargi ograniczającej się
do zarzutu, że wyrok był niesprawiedliwy nie należy więc w ogóle wysyłać do Strasburga,
ponieważ i tak zostanie odrzucona.
Czy muszę ujawniać swoją tożsamość w postępowaniu publicznym przed Trybunałem?
Może zdarzyć się, że wnosząc skargę do Trybunału z jakichś względów nie będziemy chcieli
publicznie ujawniać naszej tożsamości. Taka możliwość jest dopuszczalna. Należy jednak
poinformować o tym już w samej skardze i przedstawić racjonalne argumenty motywujące
nasze odstąpienie od zasady publicznego dostępu do informacji w postępowaniu przed
Trybunałem.
Jakie są etapy postępowania przed Trybunałem?
Pierwszy etap postępowania polega na badaniu dopuszczalności skargi przez Komitet, który
następnie w drodze jednomyślnego głosowania, podejmuje jedną z trzech decyzji. Może uznać
skargę za dopuszczalną i przekazać ją do rozpoznania Izbie, stwierdzić jej niedopuszczalność
lub skreślić sprawę z wokandy. Decyzja o niedopuszczalności skargi oznacza ostateczne
zakończenie postępowania w sprawie. Wykreślenie z wokandy, również kończące
postępowanie, następuje wtedy, gdy np. skarga zostaje przez skarżącego wycofana lub
nastąpiło polubowne załatwienie sprawy. Decyzja o dopuszczalności całkowitej lub
częściowej oznacza kontynuację postępowania. Drugi etap odbywa się przed składem
orzekającym Izby. Bada ona ponownie dopuszczalność skargi, jednomyślnie lub większością
głosów podejmuje decyzję w przedmiocie dopuszczalności, a następnie rozpoznaje ją
merytorycznie. Jeżeli sprawa jest skomplikowana, to do momentu wydania wyroku Izba może
przekazać ją do rozpoznania Wielkiej Izbie, chyba że strony temu się sprzeciwią.
Merytoryczna decyzja Izby ma charakter wyroku ostatecznego, jeżeli żadna ze stron nie
wniesie o dalsze postępowanie. W ciągu trzech miesięcy od decyzji Izby, strony mogą wnieść
o rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę. Orzekanie na tym etapie ma charakter postępowania
drugiej instancji. Nie jest jednak automatyczne, gdyż o dopuszczeniu sprawy do tego
postępowania decyduje Wielka Izba w składzie 5 sędziów. Merytoryczna decyzja Wielkiej
Izby po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostatecznym wyrokiem w danej sprawie.
Na każdym z opisanych powyżej etapów możliwe jest ponadto polubowne załatwienie sprawy
między rządem a skarżącym. W takim przypadku Trybunał wydaje decyzję o skreśleniu
sprawy z wokandy.
Na czym polega zasada publiczności rozpraw przed Trybunałem?
Toczące się przed Trybunałem rozprawy mają charakter publiczny. Ich jawność może być
wyłączona z powodu np. ochrony życia prywatnego, ze względu na bezpieczeństwo
państwowe czy porządek publiczny. Obowiązująca w Trybunale zasada publiczności rozpraw
pociąga za sobą skutki tego rodzaju, że od momentu rejestracji skargi, wszystkie związane
z nią dokumenty powinny być publicznie dostępne. Wyjątek stanowią tu jedynie dokumenty
związane z negocjacjami ugodowymi.
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Czym kończy się postępowanie przed Trybunałem?
Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka kończy się orzeczeniem
wydanym przez Izbę rozpatrującą daną sprawę. Orzeczenie to jest odpowiedzią na pytanie czy
nastąpiło naruszenie Konwencji i w jaki sposób. Izba orzeka w nim także o zadośćuczynieniu
oraz o kosztach i wydatkach.
Jakie są skutki prawne orzeczeń Trybunału?
Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są ostateczne, jednak nie uchylają
automatycznie naruszających Konwencję orzeczeń sądów krajowych. W przypadku
stwierdzenia przez Trybunał naruszenia przez państwo postanowień Konwencji, na państwach
spoczywa obowiązek dostosowania sytuacji prawnej i faktycznej do jej wymogów. Może to
być np. wznowienie procesu, wydanie decyzji o wypłaceniu odszkodowania, zwolnienie
z aresztu, a nawet zmiana przepisów prawnych. Jeżeli żadne działanie tego rodzaju nie może
być zrealizowane, Trybunał orzeka gdy zachodzi taka potrzeba, słuszne zadośćuczynienie
pokrzywdzonej stronie. Organem odpowiedzialnym za egzekucję orzeczeń jest Komitet
Ministrów Rady Europy.
5. Formularz skargi
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA
Conseil de l’Europe - Council of Europe - Rada Europy
Strasbourg, France
Strasburg, Francja
REQUÊTE
APPLICATION
SKARGA
présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne de Droits de
L’Homme, ainsi que des atricles 45 et 47 du Reglement de la Cour
under Article 34 of the European Convention on Human Rights
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court
na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
oraz Artykuł 45 i 47 Regulaminu Trybunału
IMPORTANT:
La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.
This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.
Formularz niniejszy jest oficjalnym dokumentem prawnym i może mieć wpływ na
Państwa prawa i obowiązki.
I. LES PARTIES
THE PARTIES
STRONY
A. LE REQUÊRANT/LA REQUÊRANTE
THE APPLICANT
SKARŻĄCY/SKARŻĄCA
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(Renseignements à founir concernant le requêrant/la requêrante et son/sa représentant(e)
eventuel(le)
(Fill in the following details of the applicant and the represantive, if any)
(Należy przedstawić informacje dotyczące skarżącego/skarżącej i ewentualnie jego/jej
reprezentanta/reprezentantki)
1. Nom de famille
Surname
Nazwisko
2. Prénom (s)
First name (s)
Imię (imiona)
Sexe: masculin/feminina
Sex: male/female
Płeć: mężczyzna/kobieta
3. Nationalité
Nationality
Narodowość
4. Profession
Occupation
Zawód
5. Date et lieu de naissance
Date and place of birth
Data i miejsce urodzenia
6. Domicile
Permanent address
Stały adres zamieszkania
7. Tel. N°
8. Adresse actuelle (si différente de 6.)
Present address (it different from 6.)
Aktualny adres (jeżeli inny niż podany w pkt 6.)
9. Nom et prénom du/de la représentant(e)*
Name of representative*
Imię i nazwisko reprezentanta/ reprezentantki*
10. Profession du/de la représentant/e
Occupation of representative
Zawód reprezentanta/reprezentantki
11. Adress du/de la représentant/e)
Address of representative
Adres reprezentanta/ reprezentantki
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12. Tel. N°
Fax N°
B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
THE HIGH CONTRACTING PARTY
WYSOKA UKŁADAJĄCA SIĘ STRONA
13. (Indiquer ci-après le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
(Należy podać nazwę państwa/państw, przeciwko któremu/którym skierowana
jest skarga)
Si le/la requêrant/e) est représenté (e), joindre une procuration signée par le/la requêrant(e) en
faveur du/de la représentant(e).
A form of authority signed by the apllicant should be submitted if a represtantive is appointed.
Jeżeli skarżący/skarżąca ustanowił/a adwokata lub inną osobę do reprezentowania
go/jej, należy załączyć podpisany formularz pełnomocnictwa.
II. EXPOSÉ DES FAITS
STATEMENT OF THE FACTS
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU FAKTYCZNEGO
14. Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Można kontynuować na osobnej kartce jeśli jest to konieczne
III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES
PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR
PROTOCOLS AND OF ARGUMENTS
OŚWIADCZENIE O DOMNIEMANYCH NARUSZENIACH KONWENCJI
I/LUB PROTOKOŁÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM
15.
IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA
CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ART. 35 § 1 KONWENCJI
(Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés
sous les points 16 à 18-ci-après)
(If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for
each separate complaint)
(Jeśli jest to konieczne, informacje wymienione w punktach 16-18 można przedstawić na
odrębnej kartce dla każdego zarzutu z osobna)
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16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe - judiciaire ou autre l’ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Ostateczne orzeczenia (data; nazwa sądu lub organu, który wydał orzeczenie;
rodzaj orzeczenia)

17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque
décision, sa date, sa nature et l’organe - judiciaire ou autre - l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of
decision for each of them)
Inne orzeczenia (proszę je wymienić w porządku chronologicznym podając dla
każdego z nich datę, nazwę sądu lub organu, który je wydał, oraz rodzaj orzeczenia)
18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif
n’a-t-il pas été exercé?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not
used? If so, explain why you have not used it.
Czy istnieją lub istniały inne możliwości odwołania się lub skuteczne środki prawne,
które nie zostały wykorzystane? Jeżeli tak, proszę wyjaśnić, dlaczego nie zostały
wykorzystane.
Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée
Continue on a separate sheet if necessary
Można kontynuować na osobnej kartce, jeśli jest to konieczne
V. EXPOSÉ DE L’OBJET DE LA REQUÊTE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR
UNE SATISFACTION EQUITABLE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS
FOR JUST SATISFACION
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TEGO, CZEGO DOMAGA SIĘ SKARŻĄCY
VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ
L’AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZED INNYMI
ORGANAMI MIĘDZYNARODOWYMI
19. Avez-vous fournis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les
griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce
sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international
investigation or settlement? If so, give full details.
Czy przedstawiał Pan/przedstawiała Pani powyższe zarzuty innym organom
międzynarodowym w celu zbadania lub rozstrzygnięcia? Jeśli tak, należy
przedstawić wszystkie szczegóły dotyczące takiego postępowania.
VII. PIÈCES ANNEXÉES
LIST OF DOCUMENTS
WYKAZ DOKUMENTÓW
(PAS D’ORIGINAUX, UNIQUEMENT DES COPIES)
(NO ORGINAL DOCUMENTS, ONLY PHOTOCOPIES)
NALEŻY DOŁĄCZYĆ WYŁĄCZNIE KOPIE DOKUMENTÓW, NIE ORYGINAŁY
(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copies de toutes les décisions mentionnées
sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas
d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents
ne vous seront pas retournés).
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(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV
and VI above. If you do not have, you should obtain them. If you cannot obtain them,
explain why not. No documents will be returned to you).
(Należy załączyć kopie wszystkich orzeczeń, o których mowa wyżej w Części IV i VI. Jeśli
nie posiada Pan/Pani kopii, należy je wykonać. Jeżeli uzyskanie kopii nie jest możliwe,
proszę wyjaśnić dlaczego. Żadne dokumenty nie będą Panu/Pani zwrócone.)
VIII. DÉCLARATION ET SIGNATURE
DECLARATION AND SIGNATURE
DEKLARACJA I PODPIS
20. Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente
formule de requéte sont exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in
the present application form is correct.
Niniejszym oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu skargi,
zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem, są prawdziwe.
Lieu/Place/Miejsce
Date/Date/Data
(Signature du/de la requêrant(e) ou du/de la représentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)
(Podpis skarżącego/skarżącej lub reprezentanta/reprezentantki)
6. Wykaz praw gwarantowanych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności i jej Protokołami dodatkowymi
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Rzym, 4 listopada 1950r.
Rozdział I. Prawa i wolności
Artykuł 2. Prawo do życia
1. Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę. Nikt nie może być umyślnie
pozbawiony życia wyjąwszy przypadki wykonania wyroku sądowego skazującego za
przestępstwo, za które ustawa przewiduje taką karę.
2. Pozbawienie życia nie będzie uznane za sprzeczne z tym artykułem, jeżeli nastąpi w wyniku
bezwzględnie koniecznego użycia siły:
a) w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawną przemocą;
b) w celu wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub uniemożliwienia ucieczki osobie
pozbawionej wolności zgodnie z prawem;
c) w działaniach podjętych zgodnie z prawem w celu stłumienia zamieszek lub powstania.
Artykuł 3. Zakaz tortur
Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo
karaniu.

32

Artykuł 4. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej
1. Nikt nie może być trzymany w niewoli lub w poddaństwie.
2. Nikt nie może być zmuszony do świadczenia pracy przymusowej lub obowiązkowej.
3. W rozumieniu tego artykułu pojęcie praca przymusowa lub obowiązkowa nie obejmuje:

a) żadnej pracy, jakiej wymaga się zwykle w ramach wykonywania kary pozbawienia
wolności orzeczonej zgodnie z postanowieniami art. 5 niniejszej Konwencji lub w okresie
warunkowego zwolnienia;
b) żadnej służby o charakterze wojskowym bądź służby wymaganej zamiast obowiązkowej
służby wojskowej w tych krajach, które uznają odmowę służby wojskowej ze względu na
przekonania;
c) żadnych świadczeń wymaganych w stanach nadzwyczajnych lub klęsk zagrażających życiu
lub dobru społeczeństwa;
d) żadnej pracy ani świadczeń stanowiących część zwykłych obowiązków obywatelskich.
Artykuł 5. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
1. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być pozbawiony
wolności z wyjątkiem następujących przypadków i w trybie ustalonym przez prawo:
a) zgodnego z prawem pozbawienia wolności w wyniku skazania przez właściwy sąd;
b) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w wypadku niepodporządkowania się
wydanemu zgodnie z prawem orzeczeniu sądu lub w celu zapewnienia wykonania
określonego w ustawie obowiązku;
c) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w celu postawienia przed właściwym
organem, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zagrożonego karą lub jeśli
jest to konieczne w celu zapobieżenia popełnieniu takiego czynu lub uniemożliwienia ucieczki
po jego dokonaniu;
d) pozbawienia nieletniego wolności na podstawie zgodnego z prawem orzeczenia w celu
ustanowienia nadzoru wychowawczego lub zgodnego z prawem pozbawienia nieletniego
wolności w celu postawienia go przed właściwym organem;
e) zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby w celu zapobieżenia szerzeniu przez nią
choroby zakaźnej, osoby umysłowo chorej, alkoholika, narkomana lub włóczęgi;
f) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania osoby w celu zapobieżenia jej
nielegalnemu wkroczeniu na terytorium państwa lub osoby, przeciwko której toczy się
postępowanie o wydalenie lub ekstradycję.
2. Każdy, kto został zatrzymany, powinien zostać niezwłocznie i w zrozumiałym dla niego
języku poinformowany o przyczynach zatrzymania i o stawianych mu zarzutach.
3. Każdy zatrzymany lub aresztowany zgodnie z postanowieniami ust. 1 lit. c) niniejszego
artykułu powinien zostać niezwłocznie postawiony przed sędzią lub innym urzędnikiem
uprawnionym przez ustawę do wykonywania władzy sądowej i ma prawo być sądzony
w rozsądnym terminie albo zwolniony na czas postępowania. Zwolnienie może zostać
uzależnione od udzielenia gwarancji zapewniających stawienie się na rozprawę.
4. Każdy, kto został pozbawiony wolności przez zatrzymanie lub aresztowanie, ma prawo
odwołania się do sądu w celu ustalenia bezzwłocznie przez sąd legalności pozbawienia
wolności i zarządzenia zwolnienia, jeżeli pozbawienie wolności jest niezgodne z prawem.
5. Każdy, kto został pokrzywdzony przez niezgodne z treścią tego artykułu zatrzymanie lub
aresztowanie, ma prawo do odszkodowania.
Artykuł 6. Prawo do rzetelnego procesu sądowego
1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym
terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego
prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w
wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak
prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów
obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe
w społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to
ochronie życia prywatnego stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach
uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę
interesom wymiaru sprawiedliwości.
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2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do
czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.
3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do:
a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego zrozumiałym
o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu oskarżenia;
b) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony;
c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma
wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony - do bezpłatnego korzystania z pomocy
obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości;
d) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz żądania
obecności i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach jak świadków
oskarżenia;
e) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie mówi językiem
używanym w sądzie.
Artykuł 7. Zakaz karania bez podstawy prawnej
1. Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub
zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie
stanowił czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia. Nie będzie również wymierzona
kara surowsza od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zagrożony karą został
popełniony.
2. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu osoby winnej działania
lub zaniechania, które w czasie popełnienia stanowiły czyn zagrożony karą według
ogólnych zasad uznanych przez narody cywilizowane.
Artykuł 8. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego
mieszkania i swojej korespondencji.
2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie
z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy
kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub
ochronę praw i wolności innych osób.
Artykuł 9. Wolność myśli, sumienia i wyznania
1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność
zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie
z innymi, publicznie lub prywatnie swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu,
nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne.
2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim
ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie
demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku
publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.
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Artykuł 10. Wolność wyrażania opinii
1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz
publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa
państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub
kinematograficznych.
2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może
podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są
przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie

bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego, ze
względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na
ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na
zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi
i bezstronności władzy sądowej.
Artykuł 11. Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się
1. Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do swobodnego
stowarzyszania się, łącznie z prawem tworzenia związków zawodowych i przystępowania do
nich dla ochrony swoich interesów.
2. Wykonywanie tych praw nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa
ustawa i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy
bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie
przestępstwu, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.
Niniejszy przepis nie stanowi przeszkody w nakładaniu zgodnych z prawem ograniczeń
w korzystaniu z tych praw przez członków sił zbrojnych, policji lub administracji państwowej.
Artykuł 12. Prawo do zawarcia małżeństwa
Mężczyźni i kobiety w wieku małżeńskim mają prawo do zawarcia małżeństwa i założenia
rodziny, zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa.
Artykuł 13. Prawo do skutecznego środka odwoławczego
Każdy, czyje prawa i wolności zawarte w niniejszej Konwencji zostały naruszone, ma prawo
do skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu państwowego także wówczas,
gdy naruszenia dokonały osoby wykonujące swoje funkcje urzędowe.
Artykuł 14. Zakaz dyskryminacji
Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być
zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry,
język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne,
przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych
przyczyn.
Artykuł 15. Uchylenie stosowania zobowiązań w stanie niebezpieczeństwa publicznego
1. W przypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego życiu narodu
każda z Wysokich Układających się Stron może podjąć środki uchylające stosowanie
zobowiązań wynikających z niniejszej Konwencji w zakresie ściśle odpowiadającym
wymogom sytuacji, pod warunkiem że środki te nie są sprzeczne z innymi zobowiązaniami
wynikającymi z prawa międzynarodowego.
2. Na podstawie powyższego przepisu nie można uchylić zobowiązań wynikających z art. 2,
z wyjątkiem przypadków śmierci będących wynikiem zgodnych z prawem działań
wojennych, oraz zobowiązań zawartych w art. 3, 4 (ust. 1) i 7.
3. Każda z Wysokich Układających się Stron, korzystając z prawa do uchylenia zobowiązań,
poinformuje wyczerpująco sekretarza generalnego Rady Europy o środkach, które podjęła,
oraz powodach ich zastosowania. Informować będzie również sekretarza generalnego Rady
Europy, kiedy podjęte środki przestaną działać, a przepisy Konwencji będą ponownie w pełni
stosowane.
Artykuł 16. Ograniczenia działalności politycznej cudzoziemców
Żadnego z postanowień art. 10, 11 i 14 nie można uznać za wyłączające prawo Wysokiej
Układającej się Strony do ograniczenia działalności politycznej cudzoziemców.
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Artykuł 17. Zakaz nadużycia praw
Żadne z postanowień niniejszej Konwencji nie może być interpretowane jako przyznanie
jakiemukolwiek państwu, grupie lub osobie prawa do podjęcia działań lub dokonania aktu
zmierzającego do zniweczenia praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji albo
ich ograniczenia w większym stopniu, niż to przewiduje Konwencja.
Protokół dodatkowy do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności
Paryż, 20 marca 1952r.
Artykuł 1. Ochrona własności
Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Nikt nie może być
pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach
przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z podstawowymi zasadami prawa
międzynarodowego.
Powyższe postanowienia nie będą jednak w żaden sposób naruszać prawa państwa do
wydawania takich ustaw, jakie uzna za konieczne dla uregulowania sposobu korzystania
z własności zgodnie z interesem powszechnym lub w celu zapewnienia uiszczania podatków
bądź innych należności lub kar pieniężnych.
Artykuł 2. Prawo do nauki
Nikt nie może być pozbawiony prawa do nauki. Wykonując swoje funkcje w dziedzinie
wychowania i nauczania, państwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia tego
wychowania i nauczania zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi.
Artykuł 3. Prawo do wolnych wyborów
Wysokie układające się Strony zobowiązują się organizować w rozsądnych odstępach czasu
wolne wybory oparte na tajnym głosowaniu w warunkach zapewniających swobodę
wyrażania opinii ludności w wyborze ciała ustawodawczego.
Protokół nr 4 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
gwarantujący niektóre prawa i wolności, inne niż te zawarte w Konwencji i w Pierwszym
Protokole dodatkowym do Konwencji
Strasburg, 16 września 1963r.
Artykuł 1. Zakaz pozbawiania wolności za długi
Nikt nie może być pozbawiony wolności jedynie z powodu niemożności wykonania
zobowiązania umownego
Artykuł 2. Prawo do swobodnego poruszania się
1. Każdy, kto przebywa legalnie na terytorium państwa, ma prawo do swobodnego poruszania
się i do swobodnego wyboru miejsca zamieszkania na tym terytorium.
2. Każdy może swobodnie opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny.
3. Korzystanie z tych praw nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa
ustawa i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na bezpieczeństwo
państwowe i publiczne, utrzymanie porządku publicznego, zapobieganie przestępstwom,
ochronę zdrowia lub moralności, lub ochronę praw i wolności innych osób.
4. Prawa wymienione w ustępie 1 mogą zostać poddane, w określonych regionach,
ustawowym ograniczeniom uzasadnionym interesem publicznym w społeczeństwie
demokratycznym.
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Artykuł 3. Zakaz wydalania obywateli
1. Nikt nie może być wydalony z terytorium państwa, którego jest obywatelem, ani
indywidualnie, ani w ramach wydalenia zbiorowego
2. Nikt nie może być pozbawiony prawa wstępu na terytorium państwa, którego jest
obywatelem
Artykuł 4. Zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców
Zbiorowe wydalanie cudzoziemców jest zabronione
Protokół nr 6 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
dotyczący zniesienia kary śmierci
Strasburg, 28 kwietnia 1983r.
Artykuł 1. Zniesienie kary śmierci
Znosi się karę śmierci. Nikt nie może być skazany na taką karę ani nie może nastąpić jej
wykonanie.
Artykuł 2. Kara śmierci w czasie wojny
Państwo może przewidzieć w swoich ustawach karę śmierci za czyny popełnione podczas
wojny lub w okresie bezpośredniego zagrożenia wojną; kara ta będzie stosowana jedynie
w przypadkach przewidzianych przez te ustawy i zgodnie z ich postanowieniami. Państwo
zawiadomi Sekretarza Generalnego Rady Europy o odpowiednich postanowieniach tych
ustaw.
Protokół nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Strasburg, 22 listopada 1984r.
Artykuł 1. Gwarancje proceduralne dotyczące wydalania cudzoziemców
1. Cudzoziemiec legalnie przebywający na terytorium jakiegokolwiek państwa nie może być
zeń wydalony, chyba że w wyniku decyzji podjętej zgodnie z ustawą i winien mieć możliwość:
a) przedstawienia racji przeciwko wydaleniu
b) rozpatrzenia jego sprawy oraz
c) bycia reprezentowanym dla tych celów przed właściwym organem albo osobą lub
osobami wyznaczonymi przez ten organ
2. Cudzoziemiec może być wydalony, bez uprzedniego wykorzystania swoich praw
wymienionych w ustępie 1 a,b,c niniejszego Artykułu, jeśli jest to konieczne z uwagi na
porządek publiczny lub uzasadnione względami bezpieczeństwa państwowego
Artykuł 2. Prawo do odwołania w sprawach karnych
1. Każdy, kto został uznany przez sąd za winnego popełnienia przestępstwa, ma prawo do
rozpoznania przez sąd wyższej instancji jego sprawy, tak w przedmiocie orzeczenia o winie,
jak i co do kary. Korzystanie z tego prawa, a także jego podstawy reguluje ustawa.
2. Wyjątki od tego prawa mogą być stosowane w wypadkach drobnych przestępstw ,
określonych w ustawie, lub w przypadkach, gdy dana osoba była sądzona w pierwszej instancji
przez sąd najwyższy albo została uznana za winna w wyniku zaskarżenia wyroku
uniewinniającego sądu pierwszej instancji
Artykuł 3. Odszkodowanie za bezprawne skazanie
Każdemu skazanemu prawomocnie za przestępstwo, który odbył karę w wyniku takiego
skazania, a następnie został uniewinniony lub ułaskawiony na tej podstawie, że nowy lub
nowo ujawniony fakt dowiódł, iż nastąpiła pomyłka sądowa, przysługuj odszkodowanie
zgodnie z ustawą lub praktyką w danym państwie, jeżeli nie udowodniono, ze jest on
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całkowicie lub częściowo odpowiedzialny za nieujawnieni faktu we właściwym czasie
Artykuł 4. Zakaz ponownego sądzenia lub karania
1. Nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany w postępowaniu przed sądem tego
samego państwa za przestępstwo, za które został uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem
lub uniewinniony zgodnie z ustawą i zasadami postępowania karnego tego państwa.
2. Postanowienia poprzedniego ustępu nie stoją na przeszkodzie wznowieniu postępowania
karnego danego państwa, jeśli wyjdą na jaw nowo odkryte fakty lub jeśli w poprzednim
postępowaniu popełniono poważną pomyłkę, która mogła mieć wpływ na wynik sprawy
3. Żadne z postanowień niniejszego Artykułu nie może być uchylone na podstawie Artykułu
15 Konwencji.
Artykuł 5. Równość małżonków
Małżonkom przysługują równe prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym
w stosunkach wynikających z małżeństwa, tak pomiędzy nimi, jak w stosunkach z ich dziećmi,
w trakcie trwania małżeństwa i w związku z jego rozwiązaniem. Niniejszy Artykuł nie stoi na
przeszkodzie podjęciu przez państwo środków koniecznych do zabezpieczenia dobra dzieci.
Protokół nr 12 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
dotyczący ogólnego zakazu dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu
4 listopad 2000 r.
Artykuł 1. Ogólny zakaz dyskryminacji
1. Korzystanie z każdego prawa przewidzianego w prawie powinno być zapewnione bez
dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia,
przekonania polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do
mniejszości narodowej, majątek, urodzenie lub z jakichkolwiek innych przyczyn.
2. Nikt nie może być dyskryminowany przez jakiekolwiek władze publiczne z
któregokolwiek z powodów wymienionych w ustępie 1.
Protokół nr 13 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
dotyczący zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach
Wilno, 3 maja 2002r.
Artykuł 1. Zniesienie kary śmierci
Znosi się karę śmierci. Nikt nie może być skazany na taką karę, ani nie może nastąpić jej
wykonanie
Artykuł 2. Zakaz uchylania stosowania zobowiązań
Żadne z postanowień niniejszego Protokołu nie może być uchylone na podstawie Artykułu 15
Konwencji
Artykuł 3. Zakaz składania zastrzeżeń
Niedopuszczalne jest jakiekolwiek zastrzeżenie wobec postanowień niniejszego Protokołu,
składane na podstawie Artykułu 57 Konwencji
IV. OCHRONA PRAW KONSUMENTA
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Polityka ochrony praw konsumenta w UE realizowana jest na wielu płaszczyznach. Jesteś
konsumentem, kiedy kupujesz telewizor w sklepie lub też zamawiasz go przez Internet.
Będziesz nim również, kiedy korzystasz z usług linii lotniczych czy kolejowych lub też
wykupujesz w biurze podróży zagraniczną wycieczkę. Każda z tych sytuacji ma swoje
odrębne regulacje prawne.

1. Sprzedaż konsumencka
Na poziomie europejskim kwestie sprzedaży i reklamacji reguluje Dyrektywa 1999/44/EC
z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i
związanych z tym gwarancji (OJ L 171/12,7.7.1999). Należy podkreślić, że dokument ten
wyznacza minimalne standardy ochrony, ale w praktyce konsument nie może powołać się
tylko na tę dyrektywę podczas dochodzenia roszczeń. Ponadto poszczególne państwa
członkowskie mogą ustanowić wyższy poziom ochrony konsumenta poprzez wyznaczenie
surowszych wymogów w stosunku do przedsiębiorców niż poziom zapewniony w dyrektywie.
W Polsce uprawnienia konsumentów w tej sferze reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.
U. Nr 141, poz.1176 z późn zm.).
Wymienione wyżej przepisy chronią Ciebie za każdym razem kiedy dokonujesz zakupu w
sklepie, przy czym muszą to być zakupy w celu nie związanym z działalnością gospodarczą ani
zawodową. Stronami sprzedaży konsumenckiej w świetle przepisów europejskich, które mają
swoje odzwierciedlenie w przepisach krajowych sąprzedsiębiorca i konsument, który nabywa
towar do celów osobistych, a nie zawodowych. Jeżeli zatem kupujesz jakąś rzecz dla swojego
pracodawcy lub jako przedsiębiorca nie możesz powoływać się na przepisy o sprzedaży
konsumenckiej. Nie możesz się na nie powoływać również wtedy, kiedy dokonujesz zakupu
gazu, wody, energii elektrycznej lub kupujesz jakąś rzecz w drodze sprzedaży egzekucyjnej
lub postępowaniu upadłościowym.
Przepisy o ochronie sprzedaży konsumenckiej posługują się pojęciem niezgodności
towaru z umową. Ma ono szerszy zakres niż wada towaru, ponieważ obejmuje ono również
braki ilościowe. Towar, który kupiłeś nie musi być wadliwy abyś mógł się powoływać na
niezgodność towaru z umową. Towar jest niezgodny z umową, gdy:
· nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest używany,
· jego właściwości nie odpowiadają właściwościom towaru danego rodzaju,
· nie odpowiada oczekiwaniom na składanych publicznie zapewnieniach producenta, czyli
mówiąc inaczej w reklamach. Musisz wiedzieć, że to, do czego producent przekonuje nas
w reklamie jest zobowiązujące, jeśli pod wpływem tych zapewnień dokonasz zakupu. Przy
czym musisz wiedzieć, że sprzedawca może uchylić się od odpowiedzialności w
przypadku reklamy wprowadzającej w błąd, jeśli wykaże, że zapewnienia tego nie znał,
nie mógł go znać, nie mogło ono mieć wpływu na Twoją decyzję kupna lub zapewnienie to
sprostował nim dokonałeś zakupu.
Za niezgodność towaru z umową uważa się również nieprawidłowości w jego
zamontowaniu i uruchomieniu, jeśli czynności te zostały wykonane w ramach umowy
sprzedaży przez sprzedawcę lub przez kupującego wg instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.
Oznacza to, że jeśli zepsuliśmy urządzenie montując je w domu zgodnie z tym jak
poinstruował nas sprzedawca, nie ponosimy za to winny. Za to, że towar stał się wadliwy przez
niewłaściwy montaż, odpowiada sprzedawca.
Co powinieneś zrobić jeśli towar okaże się niezgodny z umową i jak długo sprzedawca ponosi
z tego tytułu odpowiedzialność?
Zgodnie z Dyrektywą 1999/44 sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności
towaru z umową przez okres dwóch lat od daty dokonania przez Ciebie zakupu. Pamiętaj
jednak o zachowaniu paragonu lub innego dowodu zakupu. Jeżeli zakupiony towar okaże się
wadliwy w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu uważa się, że był niezgodny z umowa w
momencie kiedy go kupowałeś i nie musisz niczego udowadniać, tylko składasz reklamację.
Po upływie tego okresu składając reklamację ciężar udowodnienia niezgodności towaru z
umowa w momencie dokonywania zakupu spoczywa na konsumencie. W większości
przypadków trzeba zwrócić się do specjalisty biegłego w danej dziedzinie i ponieść koszty
wydania opinii, następnie skłonić sprzedawcę do uznania opinii biegłego. W świetle zakupów
transgranicznych jest to dość trudne zadanie.
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Kupiłeś towar w innym państwie UE i zastanawiasz się kto poniesie koszty reklamacji.
Jeżeli składasz reklamację, nie ponosisz żadnych kosztów. Przykładowo, kupiłeś telewizor
plazmowy w Austrii i musisz go zareklamować. Wysyłasz go na koszt sprzedawcy lub też
osobiście płacisz za przesyłkę, ale sprzedawca jest zobowiązany zwrócić te kwotę.
Sprzedawca odsyła Tobie również reklamowaną rzecz na koszt własny.
Czego możesz się domagać reklamując zakupioną rzecz ?
Reklamując towar nie możesz dowolnie żądać określonego zachowania się sprzedawcy, tylko
musisz zachować przewidzianą przepisami prawa kolejność żądań. W pierwszej kolejności
musisz domagać się dokonania nieodpłatnej naprawy rzeczy lub wymiany na nowy
egzemplarz. Jeśli to okaże się niemożliwe, wówczas możesz domagać się obniżenia ceny lub
zwrotu zapłaconej kwoty. Omawiając te uprawnienia trzeba zaznaczyć, że czasami tylko jedno
z nich ma sens w konkretnej sytuacji. Przykładowo obniżenie ceny aparatu fotograficznego
z zablokowanym zoomem mija się z celem reklamacji, ponieważ dalej nie możesz robić zdjęć.
Natomiast, gdy np. kupiliśmy lodówkę, która jest lekko porysowana, to lepiej wystąpić
o obniżenie ceny, niż pozostać bez tego urządzenia przez kilkanaście dni, zanim zagraniczny
sprzedawca dostarczy nam nowy egzemplarz
Gwarancja czy niezgodność towaru z umową?
Nigdy nie myl tych dwóch pojęć. Gwarancja to nie to samo co niezgodność towaru z umową.
Powstaje ona w wyniku umowy gwaranta (sprzedawcy lub producenta) z kupującym i jest
dobrowolna w odróżnieniu od odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, która
funkcjonuje z mocy prawa. Zapamiętaj! Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności
sprzedającego za niezgodność towaru z umową. Załóżmy że kupiłeś aparat fotograficzny
z roczną gwarancją producenta. Po upływie roku i dwóch miesięcy okazało się, że z przyczyn
niezależnych od Ciebie aparat się zepsuł. Uznałeś, że był to efekt wadliwego elementu. Po
tygodniu od stwierdzenia wady złożyłeś reklamację. Sprzedawca powiedział, że reklamacja
nie zostanie uznana, bo upłynął już roczny termin gwarancji i musisz dokonać naprawy na
koszt własny. W takim przypadku powinieneś powołać na niezgodność towaru z umową, gdyż
zostało jeszcze 10 miesięcy, w trakcie których sprzedawca ponosi odpowiedzialność
za zakupiona przez Ciebie rzecz.
Kupujesz towar na wyprzedaży
Każdy towar zakupiony na wyprzedaży podlega takiej samej ochronie jak towar zakupiony
podczas zakupów po cenach przed wyprzedażą, gdyż są to produkty pełnowartościowe.
Jedynie w sytuacji, kiedy sprzedawca poinformował nas o jakichś mankamentach towaru, co
powodowało obniżenie jego ceny, to w takiej sytuacji nie możemy składając reklamację
powoływać się na nie. Nie wyklucza to jednak całkowicie odpowiedzialności sprzedawcy
z tytułu niezgodności towaru z umową. Jeżeli powodem obniżenia ceny lodówki było
wgniecenie w obudowie i wiedząc o tym kupiłeś ją, to jeżeli zepsuje się w niej agregat, masz
pełne prawo do złożenia reklamacji.
Czy możesz zwrócić zakupioną rzecz?
Niestety w krajach członkowskich Unii Europejskiej sprzedawca nie jest zobowiązany do
przyjęcia towaru wolnego od wad i zwrotu zapłaconej ceny. Jednak sprzedawca, w trosce
o klienta, może przychylić się do naszej prośby. Dlatego trzeba w momencie zakupu zapytać,
czy istnieje możliwość zwrotu towaru. Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to koniecznie
należy to potwierdzić pisemnie np. na paragonie.
2. Sprzedaż na odległość – internetowe zakupy
Standardy prawne w Unii Europejskiej w zakresie ochrony konsumentów przy zakupach
przez Internet określają: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/31/EC z dnia 8
czerwca 2000 roku o niektórych aspektach prawnych usług społeczeństwa informacyjnego
(Dyrektywa o handlu elektronicznym)(OJ 2000, No L 178, 1.) Dyrektywa Parlamentu
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Europejskiego i Rady Nr 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 dotycząca ochrony konsumentów w
umowach zawieranych na odległość (OJ 1997, L 144, 19.)
Zakupy dokonywane przez Internet cieszą się ogromnym powodzeniem wśród
konsumentów. Są wygodne i kupując w ten sposób oszczędzamy sporo czasu. Musisz
wiedzieć, że sprzedaż na odległość to nie tylko Internet, ale także elektroniczne formularze
zamówień, listy seryjne, telefon, telefax, katalogi, reklama prasowa z formularzem
zamówienia, poczta elektroniczna, telezakupy. Z uwagi na to, że dokonując zakupów na
odległość nie masz możliwości bezpośrednio upewnić się co do jakości i stanu zakupowanych
towarów, prawo unijne i krajowe wzmacnia ochronę Twoich praw przy zakupach na odległość.
Przede wszystkim w zakresie możliwości odstąpienia od umowy i obowiązkach
sprzedającego. Powinieneś jeszcze pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Przepisy w
zakresie ochrony praw konsumenta w przypadku sprzedaży na odległość chronią Cię tylko
wtedy, kiedy dokonujesz zakupu u osoby mającej status przedsiębiorcy. W przypadku
zakupów dokonywanych u osób fizycznych nie mają one zastosowania.
O czym powinien poinformować Cię sprzedający nim zdecydujesz się na zakupy?
Przedstawiając swoją ofertę sprzedawca powinien podać Tobie:
· nazwę przedsiębiorstwa i adres,
· dokładny opis produktu,
· cenę,
· koszty dostawy,
· sposoby dokonania płatności,
· informację o prawie odstąpienia od umowy.
A jeśli dokonasz już zakupu:
· pisemną informację na temat warunków i procedury wykonywania prawa odstąpienia od
umowy,
· adres miejsca prowadzenia działalności dostawcy, pod który możesz kierować swoje
reklamacje,
· informacje dotyczące obsługi po sprzedaży i obowiązującej gwarancji.
Jeżeli zakupiony towar nie będzie spełniał Twoich oczekiwań, możesz odstąpić od umowy.
Zgodnie ze standardami europejskimi można odstąpić od umowy w terminie co najmniej
siedmiu dni roboczych. Poszczególne kraje członkowskie mogą podnieść poziom ochrony
konsumenta i zarezerwować dłuższy okres, w którym konsument może odstąpić od umowy na
odległość bez konsekwencji. W Polsce wyznaczono dziesięciodniowy termin. Jeżeli jednak
sprzedający nie poinformował Cię o przysługującym prawie odstąpienia od umowy, to
zaczyna się go liczyć od momentu kiedy się o tym dowiedziałeś, nie później jednak niż po
upływie 3 miesięcy od dokonania zakupu. Odstępując od umowy nie płacisz żadnych kar
umownych, a sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu zapłaconej przez Ciebie kwoty w
terminie nie dłuższym niż 30 dni.
Jakie uprawnienia przysługują osobom kupującym na odległość?
Decydując się na zakup towaru bez wychodzenia z domu przysługują Tobie te same
uprawnienia jak przy zakupie dokonanym w normalnym sklepie.
3. Kiedy masz problemy podróżując samolotem
Jeśli będąc klientem linii lotniczych spotkasz się z odmową przyjęcia na pokład,
odwołaniem lub opóźnieniem lotu, to w takich sytuacjach również chronią cię przepisy prawa
unijnego, przyznające prawo do odszkodowania. Podstawą do wystąpienia z roszczeniem jest
Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy w
przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów,
uchylające Rozporządzenie 295/91. Z uwagi na to, że rozporządzenia obowiązują i są
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stosowane w taki sam sposób, możesz się na nie powoływać niezależnie od tego, w którym
europejskim porcie lotniczym się znajdujesz oraz jeśli lecisz z państwa trzeciego do kraju
członkowskiego UE.
Opóźnienie lotu
Jeżeli lot jest opóźniony, przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom bezpłatnie
posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, a także możliwość
przeprowadzenia dwóch rozmów telefonicznych, nadania dwóch dalekopisów, dwóch
przesyłek faksowych lub e-mailowych. Zależy to od długości opóźnienia lub długości lotu:
· gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin, pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów
biletów lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu,
· gdy opóźniony odlot nastąpi co najmniej dzień po terminie, pasażerowie mają prawo do
bezpłatnego zakwaterowania w hotelu i darmowego transportu między lotniskiem a
hotelem,
· jeżeli pasażerowie przybędą do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny po
pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu, będą mieli prawo do
uzyskania odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR w zależności od
zasięgu podróży
Na podstawie wyroku z dnia 19 listopada 2009 roku Trybunału Sprawiedliwości UE
w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07. Przed wydaniem powyższego orzeczenia
odszkodowanie należne na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 przysługiwało tylko
w przypadku odwołania lotu.
Ważne: Obecnie pasażer może domagać się odszkodowania za odwołanie lotu lub opóźnienie
powyżej 3 godzin, o ile przewoźnik nie jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże
opóźnienie lotu zostało spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których
nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków (tzw. siła wyższa,
np. strajk czy wybuch wulkanu).
Źródło:http://www.konsument.gov.pl/pl/porady/podroze-samolotem-2.html
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Odwołany lot
Jeżeli Twój lot zostanie odwołany, masz prawo żądać zwrotu pełnego kosztu biletu po
cenie za jaką go kupiłeś, za część lub części już odbytej podróży oraz za część lub części nie
odbytej z powodu opóźnienia podróży, jeżeli lot nie służy już jakiemukolwiek celowi. Możesz
domagać się w takiej sytuacji również lotu do miejsca skąd wyleciałeś w najwcześniejszym
z możliwych terminów. Możesz domagać się również zmiany planu podróży. Jeżeli
w przypadku, gdy miasto lub region jest obsługiwane przez kilka lotnisk, obsługujący
przewoźnik lotniczy oferuje pasażerowi lot na inne lotnisko niż to, do którego została zrobiona
rezerwacja, obsługujący przewoźnik lotniczy ponosi koszt transportu pasażera z tego innego
lotniska na lotnisko, do którego została zrobiona rezerwacja lub na inne pobliskie miejsce
uzgodnione z pasażerem. Przewoźnik ma również obowiązek zapewnić Ci posiłki i napoje
oraz dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwa faksy i dwa maile. Jeżeli zdecydujesz
się na zmianę trasy i czas oczekiwania na nowy lot ma nastąpić co najmniej jeden dzień po
planowanym odwołanym locie to przewoźnik zobowiązany jest zapewnić Tobie
zakwaterowanie w hotelu oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania.
Masz również prawo do odszkodowania. Jego wysokość uzależniona jest od długości trasy
i wynosi odpowiednio:
· 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 km;
· 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzunijnych dłuższych niż 1 500 km i wszystkich
innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
· 600 EUR dla wszystkich innych lotów
Jeśli skorzystałeś z prawa zmiany planu lotu, przewoźnik ma prawo pomniejszyć kwotę
odszkodowania o 50%.

Nie możesz się jednak domagać odszkodowania jeśli:
· zostałeś poinformowany o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem
odlotu; lub
· zostałeś poinformowany o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed
planowym czasem odlotu i zaoferowano tobie zmianę planu podróży, umożliwiającą
wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca
docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu; lub
· zostałeś poinformowany o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym
czasem odlotu i zaoferowano tobie zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot nie więcej
niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej
dwie godziny po planowym czasie przylotu.
4. Podróżujesz pociągiem
Prawa pasażerów w ruchu kolejowym zostały uregulowane w Rozporządzeniu 1371/2007.
Zgodnie z nim w przypadku opóźnienia powyżej 60-minutowego masz prawo do wyboru
jednej z opcji:
· żądać zwrotu wartości niezrealizowanego biletu (z zapewnieniem powrotu do miejsca
wyjazdu, jeżeli połączenie było z przesiadkami),
· kontynuować lub zmienić trasę podróży w porównywalnych warunkach w najbliższym
dostępnym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.
Jeżeli zdecydujesz się kontynuować podróż, przysługuje Tobie ponadto dodatkowe
odszkodowanie, uzależnione od wartości niezrealizowanego biletu. W przypadku opóźnienia
wynoszącego:
· od 60 do 119 min - pasażerowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 25% ceny biletu,
· ponad 120 min - odszkodowanie w wysokości 50% ceny biletu.
Aby złożyć reklamację powinieneś mieć na bilecie stosowne poświadczenie upoważnionego
pracownika danej stacji lub dworca.
W przypadku opóźnienia powyżej 60 min, przewoźnik ma obowiązek zapewnienia
oczekującym pasażerom odpowiedniej opieki w postaci bezpłatnych:
· posiłku i napoju stosownie do czasu oczekiwania,
· zakwaterowania oraz transportu między stacją a kwaterunkiem (oczekując dłużej niż
1 noc),
· transportu z pociągu do stacji kolejowej, miejsca odjazdu zastępczego transportu lub
miejsca przeznaczenia - w przypadku unieruchomienia pociągu w trasie.
UWAGA: Szersze informacje na temat praw pasażera bez względu na środek lokomocji,
z którego korzystają i trasę podróży (niezależnie od tego, czy przebiega ona tylko w obrębie
jednego państwa członkowskiego, kilku państw UE czy też poza jej granicami) są dostępne w
specjalnym serwisie Komisji Europejskiej „Prawa pasażerów w zasięgu ręki” pod adresem
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/index.html
5. Kiedy organizator wycieczki zawiódł – usługi turystyczne
Czy zdarzyło się Tobie pojechać na wakacje i zamiast niezapomnianego i beztroskiego
odpoczynku czekało na Ciebie pasmo rozczarowań, bo to co oferowano w katalogu nijak miało
się do tego, co zastałeś w rzeczywistości na miejscu? Jeżeli kiedykolwiek znajdziesz się
w takiej sytuacji wiedz, że są i na tę okoliczność przepisy europejskie chroniące Twoje prawa
jako konsumenta usług turystycznych. Standardy prawne w Unii Europejskiej w zakresie.
ochrony konsumentów usług turystycznych zawiera dyrektywa 90/314 dnia 13 czerwca 1990 r.
w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (O.J. L 158 z dnia 23 czerwca 1990 43
r.)

Przede wszystkim masz prawo do rzetelnej informacji. Organizator wycieczki powinien
poinformować klienta w sposób niewprowadzający go w błąd o:
· cenie usługi turystycznej (albo o sposobie jej ustalenia),
· miejscu pobytu lub planowanej trasie,
· rodzaju, klasie, kategorii lub charakterystyce środka transportu,
· położeniu, rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania np. hotelu,
· ilości i rodzaju posiłków,
· ewentualnym programie zwiedzania i innych atrakcjach turystycznych,
· obowiązujących przepisach wizowych, paszportowych i sanitarnych.
Uważnie czytaj umowę
Umowa powinna zawierać obszerne i wyczerpujące informacje na temat wycieczki . Musi
określać:
· organizatora turystyki, numer jego zezwolenia oraz dane osoby, która w jego imieniu
podpisała umowę,
· miejsce pobytu lub trasę wycieczki,
· czas trwania,
· program całej imprezy (w tym rodzaj, jakość i termin oferowanych usług) np. informacje
o środku transportu, o obiekcie hotelowym, programie zwiedzania, posiłkach,
· cenę całej imprezy (wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności,
podatków i opłat, jeżeli nie zostały zawarte w cenie) oraz określenie okoliczności które
mogą spowodować podwyższenie ceny,
· sposób zapłaty,
· informacje o ubezpieczeniu,
· sposób składnia reklamacji,
· termin powiadomienia o ewentualnym odwołaniu imprezy z powodu braku zgłoszeń.
Czy organizator wycieczki może podnieść jej cenę po podpisaniu umowy?
Co do zasady taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Organizator może podnieść cenę
jedynie w przypadku wystąpienia jednej z trzech podanych niżej okoliczności. Pamiętaj
jednak, że może to zrobić jedynie najpóźniej na 20 dni przed planowaną datą wycieczki. Jeżeli
zmiany miałyby nastąpić w okresie krótszym niż 20 dni, są one niedopuszczalne i obowiązuje
Cię cena widniejąca w umowie. Wspomniane wyżej okoliczności to:
· wzrost kosztów transportu,
· wzrost opłat urzędowych, podatków i innych opłat niezależnych,
· wzrost kursu walut .
Czy ponoszę jakieś koszty, jeśli wycofam się z podpisanej umowy?
Jeżeli zrezygnowałeś z wycieczki z przyczyn nie leżących po stronie organizatora, to
zobowiązany jesteś do zapłaty umówionej ceny. Zawsze jednak możesz ubezpieczyć się na
taką okoliczność.
Kiedy odszkodowanie?
Jeśli okaże się, że np. zostałeś zakwaterowany w hotelu o niższym standardzie niż było to
wskazane w umowie, możesz po powrocie domagać się odszkodowania. We wspomnianej już
dyrektywie 90/314 nie określono sposobu wyliczenia jego wysokości. W takich przypadkach
warto szacując wysokość zadośćuczynienia posłużyć się tzw. Tabelą Frankfurcką. Zawarte w
niej nieprawidłowości uzasadniające wystąpienie z roszczeniem obejmują m.in. różnicę w
położeniu obiektu np. inna odległość od plaży różnicę w rodzaju pokoi wady pokoju np. brak
balkonu, brak widoku na morze, brak klimatyzacji, robactwo, wady posiłków, zepsute/zimne
posiłki, monotonny jadłospis, brak sprzętów sportowych, a także basenu. Z zapisami Tabeli
Frankfurckiej można zapoznać się na stronach http://www.konsument.gov.pl
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