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STRESZCZENIE 

Choć generalnie zakończono już transpozycję dyrektywy 2004/38/WE (dyrektywa) do 

prawa polskiego i jest ona prawidłowa, pozostaje szereg ważnych kwestii, które nie 

znalazły jeszcze rozwiązania.  

 

Wprowadzone przez Polskę środki transpozycji nie obejmują wszystkich kategorii 

członków rodziny wymienionych w art. 2 ust. 2 dyrektywy. Polska nie dokonała 

transpozycji art. 3 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy pod względem ułatwiania partnerom lub 

członkom gospodarstwa domowego dołączenia do obywatela UE. Stanowi to dużą 

przeszkodę w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się dla obywateli UE i 

członków ich rodzin. W świetle prawa polskiego partnerzy (zarówno różnej, jak i tej samej 

płci) nie są uznawani za członków rodziny w rozumieniu art. 3 ust. 2 dyrektywy, jako że 

w prawie polskim nie uznaje się jakichkolwiek związków partnerskich. Dlatego też 

polska Straż Graniczna nie uznawała wcześniej kart pobytowych partnerów obywateli UE 

– niezależnie od płci – wystawionych przez inne państwo członkowskie, ponieważ 

Polska nie uznaje związków partnerskich. Zatem na mocy prawa polskiego osoby te nie 

posiadają statusu członka rodziny. W podobnych wypadkach Straż Graniczna wymagała od 

obywateli państw trzecich wizy wjazdowej lub innych dokumentów, których nieposiadanie 

skutkowało odmową wjazdu na terytorium Polski. W związku z niedawnymi orzeczeniami 

sądów polskich Straż Graniczna zobowiązana jest obecnie ułatwiać wjazd tym osobom. 

Jednak w konsekwencji nieuznawania w prawie polskim małżeństw osób tej samej płci oraz 

związków partnerskich w jakiejkolwiek formie, nieubezpieczona osoba pozostająca w takim 

związku nie może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego swego partnera. 

 

Choć pod względem wymogów stawianych członkom rodziny obywatela państwa trzeciego w 

celu uzyskania prawa pobytu prawo polskie jest zgodne z dyrektywą, w praktyce niektóre 

organy wymagają bardzo dużej liczby dokumentów (których nie przewiduje dyrektywa) 

od członków rodziny osoby pochodzącej z państwa trzeciego ubiegających się o zezwolenie 

na pobyt (np. dokumentu poświadczającego legalny wjazd i zgodny z prawem pobyt na 

terytorium Polski). 

 

Występują poważne problemy związane z brakiem komunikacji pomiędzy polskimi 

organami ds. ubezpieczeń społecznych a odnośnymi organami w innych państwach 

członkowskich UE, co uniemożliwia ustalenie właściwego państwa członkowskiego i 

przyznawanie obywatelom świadczeń społecznych. Doprowadziło to do dużych trudności w 

przypadku wszystkich rodzajów świadczeń ubezpieczenia społecznego w Polsce. 

 

Jeżeli chodzi o dyskryminację ze względu na narodowość, na obywateli UE 

nieposiadających prawa pobytu stałego lub niebędących pracownikami migrującymi nakłada 

się wyższe opłaty za naukę na uczelniach wyższych. 

 

W Polsce nadal dyskryminuje się społeczność romską, dyskryminacja tej grupy odnosi 

się również do nabywania prawa stałego pobytu. W wielu przypadkach zarejestrowanie 

pobytu w Polsce uniemożliwia im brak zasobów. W związku z tym państwo nie jest w stanie 

udzielić im wszechstronnego wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.  

 

Polska przyjęła środki umożliwiające odmowę wydania prawa wjazdu i pobytu osobom 

pozostającym w związku małżeńskim dla pozoru, a także odebranie i cofnięcie tego 

prawa. Jednak środki te są rzadko stosowane, jako że zjawisko małżeństwa dla pozoru jest 

w Polsce stosunkowo rzadkie. 
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Powody ograniczenia prawa wjazdu, zamieszkania i wydalenia nie są w prawie polskim jasne 

i nie ma wyraźnych wytycznych w sprawie ich stosowania. Najczęstszą przyczyną 

odmowy wjazdu do Polski członków rodzin obywatela UE był fakt podróżowania nie w 

towarzystwie obywatela UE lub brak konkretnych planów dołączenia do danego 

obywatela UE. Najczęstszym powodem odmowy przez właściwe organy przyznania prawa 

stałego pobytu był brak spełnienia przez daną osobę warunków pobytu określonych w 

odnośnych przepisach, fakt, że pobyt danej osoby w Polsce stanowił zagrożenie dla 

obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

lub nie spełniono warunków przyznania prawa stałego pobytu. 

 

Decyzje o wydaleniu z Polski były wydawane w przypadkach, gdy pobyt danej osoby na 

terenie Polski uznawany był za zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego bądź zdrowia publicznego, co jest zgodne z 

dyrektywą.  
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1. ANALIZA TRANSPOZYCJI DYREKTYWY 2004/38/WE 

ORAZ AKTUALNA SYTUACJA 

GŁÓWNE USTALENIA 

 Transpozycja dyrektywy do prawa polskiego jest prawie pełna i prawidłowa.  

 Polska nie dokonała jednak transpozycji art. 3 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy pod 

względem ułatwiania partnerom lub członkom gospodarstwa domowego dołączenia do 

obywatela UE.  

 Nie ma przepisów ułatwiających wjazd i pobyt bezpośrednich wstępnych studentów.  

 W polskich przepisach transponujących mowa jest o zachowaniu warunków pobytu, 

nie zaś o pracowniku najemnym lub osobie pracującej na własny rachunek, czego 

wymaga art. 7 ust. 3 dyrektywy.  

 W prawie polskim nie ma przepisów mówiących, że korzystanie z systemu pomocy 

społecznej nie może automatycznie prowadzić do wydalenia, nie ma w nim także 

przepisów zakazujących systematycznej kontroli warunków ekonomicznych pobytu.  

 Polska nie wprowadziła do prawa krajowego pojęcia „wystarczających środków”. 

 

1.1. Kontekst transpozycji 

1.1.1. Transpozycja w ocenie Parlamentu Europejskiego i Komisji z 2008 r. 

 

Polska dokonała transpozycji dyrektywy w drodze jednego aktu: Ustawy z dnia 14 lipca 2006 

r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie i wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (ustawa o 

wjeździe)1.  

 

Jak wynika ze sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego z 2008 r. dotyczącego 

stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 

swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (dyrektywa), 

transpozycja dyrektywy do prawa polskiego była w 2008 r. prawie pełna i prawidłowa2, 

jedynie ok. 15 % przepisów było nieprawidłowych lub niepełnych3. Blisko 20 % przepisów 

ustawy o wjeździe gwarantowało korzystniejsze traktowanie. Niewielkiej liczbie przepisów 

transponujących brakowało jasności, zaś niektóre przepisy nie zostały w ogóle 

przetransponowane4. Komisja wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z brakiem terminowego przekazania 

tekstu przepisów krajowych przyjętych w celu transpozycji dyrektywy5. 

W sprawozdaniu zwrócono uwagę na niektóre podstawowe problemy z transpozycją. 

 

                                                 
1 Ustawa z 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 
terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, Dz. U. Nr 144 poz. 1043. 
2 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady ze stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa 
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich, COM(2008)0840 final, s. 12. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid., s. 3. 
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Przede wszystkim Polska nie dokonała transpozycji art. 2 ust. 2 lit. b) oraz art. 3 ust. 2 

lit. a) i b) dyrektywy, jeżeli chodzi o ułatwianie partnerom lub członkom gospodarstwa 

domowego dołączenia do obywatela UE. Wprowadzone przez Polskę środki transpozycji 

nie obejmują wszystkich kategorii członków rodziny wymienionych w art. 2 ust. 2 dyrektywy. 

Uznano, że stanowi to dużą przeszkodę w korzystaniu przez obywateli UE i członków ich 

rodzin z prawa do swobodnego przemieszczania się.  

 

Komisja podkreśliła również, że Polska nie dokonała prawidłowej transpozycji art. 7 ust. 3 

dyrektywy, który przewiduje zachowanie statusu pracownika najemnego lub osoby 

pracującej na własny rachunek. Wynika to z faktu, że prawo przewiduje zachowanie prawa 

pobytu, a nie statusu pracownika najemnego lub osoby pracującej na własny 

rachunek, które to pojęcia są szersze6.  

 

Polska nie dokonała również prawidłowej transpozycji obowiązku ułatwiania wjazdu 

i pobytu bezpośrednim wstępnym studenta zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy7. 

 

W prawie polskim nie ma przepisów stwierdzających, że korzystanie z systemu pomocy 

społecznej nie może automatycznie prowadzić do wydalenia (art. 14 ust. 3 dyrektywy), 

nie ma w nim także przepisów zakazujących systematycznej kontroli warunków 

ekonomicznych (art. 14 ust. 2 i 3 dyrektywy). Polska nie wprowadziła do prawa krajowego 

pojęcia „wystarczających środków” (art. 8 dyrektywy).  

 

Choć Polska nie dokonała transpozycji uregulowań szczególnych o równym traktowaniu z art. 

24 dyrektywy, zasada równego traktowania wywodzi się z ogólnych zasad systemu prawnego 

tego kraju opartych na odpowiednich przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

1.1.2. Zmiany od czasu transpozycji  

 

W 2014 r. zmieniono ustawę o wjeździe w celu nawiązania do art. 3 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy 

(zob. tabela 1 w załączniku). Artykuł 31 ust. 1a tej ustawy zmieniony ustawą z 2014 r. 

stanowi, że w przypadkach gdy nie zostały spełnione warunki zalegalizowania prawa pobytu, 

właściwy organ nie może odmówić zarejestrowania prawa pobytu lub wydania karty pobytu 

obywatelowi Unii będącemu członkiem rodziny obywatela UE lub obywatela Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

 

- który nie jest: a) małżonkiem tych osób, b) bezpośrednim zstępnym obywatela UE lub 

jego małżonka w wieku do 21 lat lub pozostającym na utrzymaniu obywatela UE lub jego 

małżonka, c) bezpośrednim wstępnym obywatela UE lub jego małżonka, pozostającym na 

utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;  

- który dołącza do niego lub przebywa z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 

powodu:  zależności finansowej od niego lub pozostawania z nim w gospodarstwie domowym 

lub z poważnych względów zdrowotnych wymagających osobistej opieki sprawowanej przez 

obywatela UE lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

Podobnie w przypadku art. 27 dyrektywy (ograniczenie swobody przemieszczania się i pobytu 

obywateli Unii i członków ich rodzin ze względów porządku publicznego, bezpieczeństwa 

publicznego lub zdrowia publicznego) w 2009 r. zmieniono powody odmowy wjazdu, aby 

uwzględnić sytuacje, w których pobyt obywatela UE lub członka rodziny niebędącego 

                                                 
6 Ibid. 
7 Ibid., s. 6. 



Przeszkody w prawie do swobodnego przemieszczania się i pobytu dla obywateli UE i ich rodzin 
Sprawozdanie na temat sytuacji w Polsce 

____________________________________________________________________________________________ 

 11 

obywatelem UE w Polsce stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (zob. tabela 1 w załączniku)8.  

 

Zmiana wprowadzona w 2014 r. zaowocowała transpozycją art. 6 dyrektywy (prawo pobytu 

przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy) zgodnie z orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zmieniony przepis stanowi obecnie, że osoby poszukujące 

pracy mają prawo pobytu w Polsce przez okres do sześciu miesięcy. Po upływie tego okresu 

mogą przebywać dłużej, jeżeli udowodnią, że aktywnie kontynuują poszukiwanie pracy i mają 

rzeczywiste szanse na zatrudnienie. Odzwierciedla to tezy orzeczenia w sprawie Antonissen, 

w której Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że państwo członkowskie może uznać, iż „od 

obywatela innego państwa członkowskiego, który przybył do danego państwa w celu 

poszukiwania zatrudnienia, można żądać opuszczenia terytorium tego państwa (z 

zastrzeżeniem prawa odwołania), jeżeli nie znalazł zatrudnienia po upływie sześciu miesięcy, 

chyba że osoba ta przedstawi dowód, że kontynuuje poszukiwanie zatrudnienia i ma 

rzeczywiste szanse na zatrudnienie”9. 

 

Osoba poszukująca pracy może wykazać za pomocą wszelkich ważnych dowodów, że 

kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na zatrudnienie. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem i co może przyczynić 

się do wyjaśnienia sprawy należy dopuścić jako dowód10. Zatem dowodem mogą być: 

dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Oznacza to, że w 

postępowaniu prowadzonym na mocy ustawy o wjeździe właściwy organ uwzględnia wszelkie 

dokumenty lub wyjaśnienia złożone w toku postępowania, które wykażą, że dana osoba 

aktywnie poszukuje pracy, dokumenty potwierdzające ubieganie się o pracę, zdobyte 

wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe bądź doświadczenie.  

 

Ponadto jeżeli chodzi o art. 7 ust. 1 i 2 dyrektywy (prawo pobytu przez okres dłuższy niż trzy 

miesiące) w drodze zmiany ustawy w 2014 r. wprowadzono możliwość posiadania, oprócz 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, także ubezpieczenia prywatnego, z którego 

pokrywa się wszelkie wydatki mogące powstać podczas pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (zob. tabela 1 w załączniku)11.  

 

1.2. Aktualny stan transpozycji 

1.2.1. Ogólna ocena aktualnego stanu transpozycji w Polsce 

 

Zdaniem autorki można uznać, że Polska dokonała transpozycji ok. 80 % dyrektywy, jako że 

w prawie polskim istnieją luki, które mogą utrudnić swobodny przepływ obywateli UE i 

członków ich rodzin. Pomimo wcześniejszych uwag krytycznych Polska nadal nie dokonała 

transpozycji art. 2 ust. 2 lit. b) oraz art. 3 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy, jeżeli chodzi o 

ułatwianie członkom gospodarstwa domowego dołączenia do obywatela UE. Jest to źródłem 

szeregu problemów praktycznych opisanych w pkt 2.2 poniżej.  

 

Wciąż nie ma przepisów ułatwiających wjazd i pobyt bezpośrednich wstępnych studentów 

(art. 7 ust. 4 dyrektywy). W obecnym stanie prawnym jest nadal mowa o zachowaniu „prawa 

pobytu” zamiast statusu „pracownika” (art. 7 ust. 3 dyrektywy).  

                                                 
8 Artykuł 11 ustawy o wjeździe. 
9 Sprawa C-292/89, Królowa przeciwko Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen [1991] 

Rec. s. I-00745. 
10 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
11 Artykuł 16 ustawy o wjeździe. 
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Polska nie dokonała transpozycji do prawa krajowego pojęcia „wystarczających 

środków” (art. 8 dyrektywy). W ustawie o wjeździe nie definiuje się pojęcia 

„wystarczających środków”. Prawo polskie nie określa minimalnej kwoty stanowiącej 

wystarczające środki w rozumieniu art. 8 ust. 4 dyrektywy. Ustawa o wjeździe oraz 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w 

sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (rozporządzenie w sprawie 

wniosków)12 zawierają jednak pewne wytyczne w tej dziedzinie. Zgodnie z rozporządzeniem 

osoby, do których odnosi się ustawa o wjeździe, zobowiązane są udowodnić, że posiadają 

środki finansowe wystarczające, by utrzymać siebie i członków rodziny bez potrzeby 

korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.  

 

Niektóre urzędy wojewódzkie13 (np. wydziały spraw obywatelskich i cudzoziemców) uważają, 

że środki są wystarczające, jeżeli przekraczają kwotę dochodu na osobę w rodzinie określoną 

w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.14, tj. kiedy dochód danej osoby jest 

wyższy niż próg pomocy społecznej w Polsce. Z kolei inne organy, by stwierdzić, czy spełnione 

zostało kryterium wystarczających środków, stosują odnośne przepisy ustawy o pomocy 

społecznej (odnoszące się do kryteriów dochodowych)15. Jeszcze inne urzędy wojewódzkie 

uznają, że skoro ustawa o wjeździe nie definiuje pojęcia wystarczających środków, każdy 

przypadek rozpatruje się indywidualnie w oparciu o zgromadzoną dokumentację16. W jednym 

z urzędów wojewódzkich wymaga się, by obywatel UE podał informację o wszystkich swoich 

zasobach17. 

 

Z doniesień władz wynika, że brak definicji wystarczających środków w prawie polskim nie 

stanowi przeszkody w prowadzeniu postępowań. Niektóre instytucje wymagają jedynie 

oświadczenia od zainteresowanej strony, że posiada ona wystarczające środki na pokrycie 

kosztów pobytu w Polsce (lub dokumentu potwierdzającego, że osoba ta znajduje się w 

posiadaniu wystarczających środków, np. (i) karty kredytowej, (ii) potwierdzenia posiadania 

środków wystawionego przez bank lub inną instytucję finansową, potwierdzonego stemplem 

i podpisem uprawnionego pracownika banku lub instytucji, wystawionego nie później niż w 

terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku w sprawie zarejestrowania pobytu)18. 

 

Nie ma wyraźnych przepisów odnoszących się do art. 14 dyrektywy dotyczącego zachowania 

przez obywateli UE i członków ich rodzin prawa pobytu tak długo, dopóki nie staną się oni 

nieracjonalnym obciążeniem dla systemu pomocy społecznej. Ani prawo polskie, ani polska 

praktyka administracyjna nie określają, w jaki sposób można by stosować w praktyce pojęcie 

„nieracjonalnego obciążenia dla systemu pomocy społecznej”.  

 

                                                 
12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i 
dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i 
członków ich rodzin, Dz. U. 2006 Nr 154 poz. 1105, z późniejszymi zmianami. 
13 W Polsce kwestie regulowane ustawą o wjeździe należą do kompetencji urzędów wojewódzkich. - Urzędy 
wojewódzkie - wydziały spraw obywatelskich i cudzoziemców. 
14 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593, z późniejszymi zmianami. 
Informacje uzyskane w drodze konsultacji z zainteresowanym organem (Wielkopolski Urząd Wojewódzki), kwiecień 
2016 r. 
15 Informacje uzyskane w drodze konsultacji z zainteresowanymi podmiotami (Urząd do Spraw Cudzoziemców, 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Śląski Urząd Wojewódzki), marzec 2016 r. 
16 Informacje uzyskane w drodze konsultacji z zainteresowanym podmiotem (Urząd do Spraw Cudzoziemców), 
marzec 2016 r.  
17 Informacje uzyskane w drodze konsultacji z zainteresowanym podmiotem (Śląski Urząd Wojewódzki), marzec 
2016 r. 
18 Informacje uzyskane w drodze konsultacji z zainteresowanymi podmiotami (Wielkopolski Urząd Wojewódzki, 
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Śląski Urząd 
Wojewódzki; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki), marzec 2016 r. 
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Urzędy wojewódzkie twierdzą, że kiedy dana osoba otrzymuje pomoc społeczną, urząd – 

dokonując oceny, czy korzystanie przez nią z pomocy społecznej stanowi nieracjonalne 

obciążenie dla systemu pomocy społecznej – uwzględnia wszystkie odnośne okoliczności19. 

 

Z prawem pobytu nie jest związany przepis zakazujący systematycznej weryfikacji warunków 

ekonomicznych (w odróżnieniu od art. 14 ust. 2 i 3 dyrektywy). Nie ma również przepisu 

stwierdzającego, że środek wydalenia nie może być automatycznie konsekwencją korzystania 

z systemu pomocy społecznej (w odróżnieniu do art. 14 ust. 3 dyrektywy).  

 

W myśl ustawy o wjeździe karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna 10 

lat od daty jej wydania. Nie jest ona jednak automatycznie odnawiana co 10 lat (co jest 

niezgodne z art. 20 ust. 1 dyrektywy). 

 

Ponadto w przyjętych środkach transpozycji Polska nie ustanowiła jeszcze żadnych 

szczegółowych przepisów dotyczących równego traktowania, co przewiduje art. 24 

dyrektywy. 

 

1.2.2. Dodatkowe warunki korzystania z prawa do swobodnego przepływu osób przez 

członków rodziny (szczególnie członków rodziny obywatela państwa trzeciego) 

przewidziane prawem lub stosowane w praktyce 

 

Polska nie dokonała transpozycji art. 3 ust. 2 dyrektywy do prawa polskiego, jako że w prawie 

polskim nie uwzględniono członków rodziny wymienionych w tym artykule. Jednak w kwestii 

wymogów stawianych członkom rodziny obywateli państw trzecich w zakresie uzyskania 

prawa pobytu prawo polskie jest zgodne z dyrektywą, przy czym korzystanie przez te osoby 

z prawa do swobodnego przemieszczania się nie podlega dodatkowym warunkom.  

 

Niektóre organy wymagają jednak załączenia do wniosków składanych przez członków 

rodziny niebędących obywatelami państwa członkowskiego (czego nie przewiduje dyrektywa) 

bardzo dużej liczby dokumentów, w tym dokumentu potwierdzającego legalny wjazd i legalny 

pobyt na terytorium Polski, a także dowodu posiadania wystarczających środków na pokrycie 

kosztów pobytu oraz w celu wykazania, że osoby te nie będą korzystać z systemu pomocy 

społecznej20.  

 

Ponadto w praktyce, rozpatrując wniosek o kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela 

UE, niektóre organy wymagają, by wnioskodawcy stawili się osobiście w celu wyjaśnienia 

okoliczności niezbędnych do wydania decyzji. Wymagają one również przedłożenia 

dokumentów innych niż dokumenty wymagane prawem, które umożliwią im podjęcie decyzji 

z uwzględnieniem zarówno interesu publicznego, jak i uzasadnionego interesu strony (czego 

nie przewidziano w dyrektywie). Praktykę tę stosuje się również wobec obywateli UE 

uprawnionych do prawa pobytu w Polsce. Uregulowanie to wydaje się być uznaniowe i 

sprzeczne z dyrektywą. Wydaje się, że daje ono właściwemu organowi prawo do odmowy 

wydania karty stałego pobytu lub zarejestrowania pobytu obywatela UE wyłącznie na 

zasadzie uznaniowości, która nie jest przewidziana ani w ustawie o wjeździe, ani w 

dyrektywie. Należy jednak zauważyć, że – jak wynika z informacji uzyskanych w drodze 

konsultacji z zainteresowanym podmiotem – jak dotąd nie wydano decyzji w oparciu o te 

                                                 
19 Ibid. 
19 „Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin”, strona internetowa Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: http://bip.mazowieckie.pl/cases/content/405; „Pobyt członka rodziny 

obywatela UE niebędącego obywatelem UE powyżej trzech miesięcy”, strona internetowa Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego: http://www.paszporty.lodzkie.eu/page/2529,pobyt-czlonka-rodziny-obywatela-ue-niebedacego-
obywatelem-ue-powyzej-trzech-miesiecy.html.  

http://bip.mazowieckie.pl/cases/content/405
http://www.paszporty.lodzkie.eu/page/2529,pobyt-czlonka-rodziny-obywatela-ue-niebedacego-obywatelem-ue-powyzej-trzech-miesiecy.html
http://www.paszporty.lodzkie.eu/page/2529,pobyt-czlonka-rodziny-obywatela-ue-niebedacego-obywatelem-ue-powyzej-trzech-miesiecy.html
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przesłanki.  

 

1.2.3. Podejście Polski do partnerów obywateli UE 

 

Zgodnie z ustawą o wjeździe partnerzy (zarówno odmiennej, jak i tej samej płci) nie są 

uznawani za członków rodziny, co stoi w sprzeczności z przepisami art. 3 ust. 2 dyrektywy. 

W Polsce prawo nie uznaje żadnej formy związku partnerskiego.  

 

Jednak w przypadkach, gdy nie spełniono warunków pobytu określonych w ustawie o 

wjeździe, obywatelowi UE nie można odmówić rejestracji w sytuacji, gdy prowadzi życie 

rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 

obywatelem UE lub obywatelem Polski, do którego obywatel UE dołącza bądź z którym 

przebywa na stałe w Polsce (tzn. obejmuje to partnera). W podobnych przypadkach właściwe 

organy ustalają, czy takie związki są rzeczywiste i stałe. 

 

1.2.4. Wdrażanie przez Polskę wyroku w sprawie Metock 

 

Ustawa o wjeździe nie nakłada żadnych nieprzewidzianych w dyrektywie konkretnych 

wymogów na członków rodziny obywatela państwa trzeciego w zakresie uzyskania prawa 

pobytu. Dlatego też wymaga się, aby członkowie rodziny obywatela państwa trzeciego musieli 

wcześniej legalnie przebywać w innym państwie członkowskim, aby uzyskać prawo pobytu w 

Polsce. 

 

1.2.5. Wymogi w zakresie uzyskania prawa pobytu wykraczające poza wymogi art. 7 

ust. 1 i 2 dyrektywy 

 

Ani ustawa o wjeździe, ani rozporządzenie w sprawie wniosków nie zawierają żadnych 

dodatkowych wymogów w kwestii uzyskania prawa pobytu, które mogłyby być sprzeczne z 

dyrektywą.  

 

Jednak w ramach procedur i rejestrów prowadzonych w związku z ustawą o wjeździe 

wnioskodawca może zostać poproszony o przekazanie informacji niewymaganych dyrektywą 

(np. imię i nazwisko ojca, matki, miejsce i kraj urodzenia, rysopis: (a) wzrost w 

centymetrach, (b) kolor oczu, (c) znaki szczególne itp.). 

 

Ustawa o wjeździe wymaga również, by wszelkie dokumenty w językach obcych załączone 

do wniosków były składane wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na j. polski. 

 

1.2.6. Warunki związane z prawem stałego pobytu wykraczające poza przepisy art. 16 

dyrektywy 

 

Polskie prawo jest zgodne z art. 16 dyrektywy, tzn. przepisy transponujące dyrektywę nie 

przewidują warunków dotyczących prawa stałego pobytu przez okres dłuższy niż pięć lat, co 

mogłoby być uznane za niezgodne z dyrektywą. 
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2. WDRAŻANIE DYREKTYWY: OPIS GŁÓWNYCH WCIĄŻ 

ISTNIEJĄCYCH PRZESZKÓD 

 

GŁÓWNE USTALENIA 

 Istnieje wiele utrzymujących się przeszkód w wykonywaniu przez obywateli UE 

prawa do swobodnego przemieszania się w Polsce. Na przykład wnioski o zezwolenie 

na pobyt i dokumenty urzędowe muszą być wypełnione w języku polskim. Wielu 

Rumunów pochodzenia romskiego nie może zarejestrować pobytu w Polsce ze 

względu na brak wystarczających środków.  

 Ponieważ romskie dzieci często nie posiadają krajowego numeru ewidencyjnego, 

mogą się spotkać z odmową dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Obywatele 

Polski, którzy wrócili do kraju po skorzystaniu z prawa swobodnego przemieszczania 

się w innych państwach członkowskich, nie spełniają kryteriów ustawowych 

uprawniających do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych przewidzianego w polskim 

prawie. 

 Personel medyczny rejestrujący pacjentów do leczenia może nie wiedzieć, że 

obywatele UE posiadający dokument S1 są uprawieni do bezpłatnego leczenia w 

Polsce.  

 Istnieją poważne problemy w komunikacji między Polską a innymi państwami 

członkowskimi UE w sprawie koordynacji pomocy społecznej.  

 Członkowie rodzin obywateli UE wciąż napotykają trudności w korzystaniu z prawa 

swobody przemieszczania się i pobytu. Biurokracja utrudnia uzyskanie wiz – na 

przykład wymagane są dodatkowe dokumenty, albo obywatele otrzymują mylne 

informacje dotyczące wiz. Wizy dla osób pozostających w związku partnerskim z 

obywatelem UE (tej samej płci lub przeciwnej) nie są bezpłatne, ponieważ w świetle 

prawa polskiego osoby te nie są członkami rodziny.  

 

2.1. Główne przeszkody napotykane przez obywateli UE  

2.1.1. Wjazd 

 

Choć do Parlamentu Europejskiego wpłynęła petycja21, której autor podkreślał, że polskie 

władze nie uznały dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy wystawionego przez 

władze niemieckie, i zatrzymały jego syna w celu przesłuchania, zakazując mu ponownego 

wjazdu do Polski, brak jest innych dowodów odmowy uznania przez polskie władze 

dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy. Ponadto nie stwierdzono innych 

przeszkód w korzystaniu z prawa swobody przemieszczania się przez obywateli UE.   

 

2.1.2. Pobyt 

 

Organ odpowiedzialny za rejestrację pobytu obywateli UE poinformował polskie Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, że zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE 

                                                 
21Petycja nr 0038/2014 złożona do Parlamentu Europejskiego. 
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nie zawsze wystarcza bankom i innym instytucjom finansowym do określenia jego tożsamości 

i stwierdzenia, czy przebywa w Polsce legalnie22.  

 

W odniesieniu do wniosków o zezwolenie na pobyt i dokumentów urzędowych 

przewidzianych w ustawie o wjeździe, Polska wymaga, by były one wypełnione w języku 

polskim i złożone na odpowiednich formularzach po polsku. Ponadto dokumenty 

sporządzone w języku obcym załączone do wniosków muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Stanowi to przeszkodę dla obywateli UE, którzy 

nie mówią po polsku.  

 

Wielu Rumunów romskiego pochodzenia mieszkających w Polsce nie może 

zarejestrować zamieszkania w Polsce ze względu na brak wystarczających środków. W 

konsekwencji państwo polskie nie jest w stanie udzielić im wszechstronnego wsparcia w ramach 

systemu pomocy społecznej. Polskie władze planują zmienić rozporządzenie w sprawie 

wniosków, tak aby umożliwić im (i innym osobom w podobnej sytuacji) udział programach Unii 

Europejskiej dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zwiększaniu włączenia 

społecznego zmarginalizowanych grup społecznych. Inicjatywę tę zdecydowanie popiera polski 

Rzecznik Praw Obywatelskich.  

 

2.1.3. Dostęp do zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej 

 

W 2014 r. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zorganizował wraz z Uniwersytetem w Gandawie 

międzynarodową konferencję nt. „Reemigracja obywateli polskich – problemy prawne i 

społeczne”. Jedna z części tej konferencji była poświęcona powrotowi Polaków z innych 

państw członkowskich oraz prawnym aspektom i problemom związanym z takimi 

powrotami23. Konferencja ta ujawniła szereg problemów z przeniesieniem zasiłku dla 

bezrobotnych ze Zjednoczonego Królestwa. 

 

Podczas konferencji podkreślono, że zaskakująco mało zasiłków dla bezrobotnych jest 

przenoszonych ze Zjednoczonego Królestwa. Na przykład w 2014 r. przeniesiono jedynie 155 

zasiłków dla bezrobotnych (ok. 3% ogółu przeniesionych świadczeń), mimo że do Polski 

wróciło ok. 7000 Polaków. Z orzecznictwa wynika, że polscy pracownicy powracający ze 

Zjednoczonego Królestwa często nie spełniają ustawowych kryteriów przyznania zasiłku 

dla bezrobotnych określonych w art. 65 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego24. Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

powiedział, omawiając tę kwestię na konferencji, że takie osoby często mówiły, iż właściwy 

organ w państwie ostatniego miejsca zatrudnienia informował ich o możliwości ubiegania się 

o polski zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do kraju zamiast otrzymywania 

przysługującego im zasiłku tego rodzaju od państwa członkowskiego, w którym ostatnio 

pracowali. 

 

Podkreślano także trudności, jakie polscy obywatele napotykają z otrzymaniem świadczeń 

przedemerytalnych, do których nabyli prawo, pracując za granicą. Na przykład Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) niesłusznie odmówił przyznania świadczenia 

                                                 
22 Oświadczenie wojewody Małopolski z dnia 21 października 2010 r. zawarte w piśmie do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w związku z projektem poprawek do ustawy o wjeździe z 2010 r. 
23 Zob. więcej: https://www.ipiss.com.pl/?wydarzenia=reemigracja-obywateli-polskich-skutki-dla-systemu-

zabezpieczenia-spolecznego.  
24 Zob. na przykład wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt I OSK 729/13, 
dostępny na stronie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9C467BD434.  

https://www.ipiss.com.pl/?wydarzenia=reemigracja-obywateli-polskich-skutki-dla-systemu-zabezpieczenia-spolecznego
https://www.ipiss.com.pl/?wydarzenia=reemigracja-obywateli-polskich-skutki-dla-systemu-zabezpieczenia-spolecznego
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9C467BD434
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przedemerytalnego (przewidzianego w art. 3 ust. 1 lit. i) rozporządzenia nr 883/2004) 

obywatelowi Polski, który pracował za granicą. Umowa o pracę została rozwiązania na skutek 

upadłości brytyjskiego pracodawcy, a ZUS stwierdził, że skarżący nie spełnił ustawowych 

kryteriów przewidzianych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (ustawa o promocji zatrudnienia) m.in. w odniesieniu do 

rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pracodawcy25. ZUS 

argumentował, że warunek ten byłby spełniony jedynie wówczas, gdyby stosunek pracy 

rozwiązał polski pracodawca. Zdaniem ZUS art. 5 rozporządzenia nr 883/2004 (równe 

traktowanie świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń) nie miał zastosowania do 

zasiłków przedemerytalnych. ZUS utrzymywał, że nie ma podstawy prawnej do uznania, że 

rozwiązanie umowy o pracę w innym państwie członkowskim niż Polska nastąpiło ze strony 

pracodawcy, nawet jeżeli przyczyny rozwiązania wskazują na wypowiedzenie przez 

pracodawcę. Rozwiązanie umowy o pracę byłoby zatem uznane za zasadną przyczynę, pod 

warunkiem że umowę wypowiedziałby polski pracodawca.  

 

W wyroku z dnia 7 grudnia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku podważył interpretację ZUS-

u, stwierdzając, że nie istnieje przepis, który wykluczałby stosowanie art. 5 rozporządzenia 

nr 883/2004 do zasiłków przedemerytalnych. W opinii sądu art. 5 lit. b) rozporządzenia miał 

w tym przypadku zastosowanie26. 

  

Wciąż istnieje również problem długiego okresu oczekiwania na otrzymanie od innych 

instytucji zagranicznych druku PD U1 (wcześniej druk E301), który potwierdza okresy 

zatrudnienia i ubezpieczenia w innym państwie członkowskim.  

 

W odniesieniu do opieki medycznej, personel placówek medycznych rejestrujący 

pacjentów do leczenia nie zawsze wie, że obywatele UE posiadający dokument S1 są 

uprawieni do bezpłatnego leczenia w Polsce. Często posiadacze dokumentu S1 mają 

znaczne trudności z udowodnieniem prawa do bezpłatnego leczenia w Polsce27.  

 

W jednym z przypadków polski onkolog odmówił przyjęcia pacjenta z Europejską Kartą 

Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydaną przez Irlandię z obawy, że koszty leczenia nie 

zostaną zwrócone. U pacjenta wykryto raka w czasie krótkiej wizyty w Polsce i chory nie mógł 

dalej podróżować dopóki nie podjął leczenia. Na szczęście obywatelowi udało się dostać na 

leczenie w innym szpitalu onkologicznym w Polsce. Personel szpitala przyznał jednak, że nie 

został przeszkolony w zakresie uznawania i korzystania z EKUZ28. 

 

Innym przykładem problemów z korzystaniem z EKUZ jest przypadek polskiego obywatela 

zamieszkałego na stałe w Zjednoczonym Królestwie, który przyjechał do Polski na wakacje. 

Zachorował i poszedł do kliniki, gdzie jego EKUZ nie została uznana, i musiał zapłacić zarówno 

za wizytę, jak i za leki29. 

 

Polski Rzecznik Praw Obywatelskich zbadał sytuację rumuńskich dzieci romskich, które 

mimo że urodziły się w Polsce, często nie mają krajowego numeru ewidencyjnego 

(PESEL), przez co niejednokrotnie spotykają się z odmową dostępu do świadczeń 

                                                 
25 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 20013 poz. 674, z 
późn. zm. 
26 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, sygn. akt III AUa 1127/15, dostępny na stronie: 
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Koordynacja$0020System$00f3w$0020Zabezpieczenia$0020Spo$0142eczne
go/151000000001521_III_AUa_001127_2015_Uz_2015-12-07_001.  
27 Problemy te są zgłaszane na stronie Fundacji „Polskie Forum Migracyjne” pod adresem:  

 http://www.forummigracyjne.org/pl/faq.php.  
28 Twoja Europa - Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, kwiecień-czerwiec 2015, str. 35. 
29 Twoja Europa - Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, październik-grudzień 2013, str. 47. 

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Koordynacja$0020System$00f3w$0020Zabezpieczenia$0020Spo$0142ecznego/151000000001521_III_AUa_001127_2015_Uz_2015-12-07_001
http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Koordynacja$0020System$00f3w$0020Zabezpieczenia$0020Spo$0142ecznego/151000000001521_III_AUa_001127_2015_Uz_2015-12-07_001
http://www.forummigracyjne.org/pl/faq.php
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zdrowotnych. Jest to niezgodne z polskim prawem, ponieważ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa o 

świadczeniach opieki zdrowotnej) przewiduje, że leczenie nie wymaga od pacjenta 

posiadania numeru PESEL, pod warunkiem że do potwierdzenia tożsamości danej osoby można 

skorzystać z jakiegokolwiek innego dokumentu, w tym legitymacji szkolnej w przypadku osoby 

niepełnoletniej30. 

 

Krajowe organy zabezpieczenia społecznego nie spełniają wymogu komunikacji i 

współpracy ze sobą w odpowiednim zakresie, przez co nie jest możliwe określenie państwa 

właściwego, a obywatele napotykają przeszkody w uzyskaniu świadczeń socjalnych. Jest to 

poważny problem, który dotyczy wszystkich gałęzi zabezpieczenia społecznego w Polsce31. 

Najwięcej problemów mają polscy obywatele, którzy uzyskują lub powinni uzyskać prawo do 

konkretnego świadczenia w kraju ubezpieczenia, lecz nie mogą go dalej pobierać po powrocie 

do Polski32. 

 

W szczególności francuskie i polskie władze nie współpracują ze sobą w kwestii ubiegania się 

przez obywatela Polski pracującego we Francji o zasiłek rodzinny we Francji. Żadne z państw 

nie uznało swojej właściwości (nb. to Francja powinna być państwem właściwym)33. 

 

2.1.4. Inne 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej świadczenie pieniężne na 

pokrycie kosztów związanych z nauką języka polskiego można przyznać jedynie 

obcokrajowcom, którzy uzyskali status uchodźcy w Polsce lub zostali objęci ochroną 

uzupełniającą lub uzyskali prawo tymczasowego pobytu na mocy ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach34. Tym samym osoby, które podlegają ustawie o wjeździe, np. 

obywatele UE, nie mogą skorzystać z tych przepisów.  

 

Niektóre polskie banki wymagają wyższego zabezpieczenia spłaty od niepolskich 

rezydentów RP przy zaciąganiu kredytu hipotecznego w Polsce35. Są również banki, które nie 

udzielają kredytów cudzoziemcom uzyskującym dochody za granicą.  

 

Problemy pojawiają się również przy prowadzeniu postępowania sądowego przed 

polskim sądem w przypadku gdy obywatel mieszka za granicą. Polskie prawo 

procesowe wymaga, aby wszystkie strony sporu posiadały adres do doręczeń w Polsce, co 

stwarza szczególny problem obywatelom, którzy nie są reprezentowani przez prawnika. W 

jednym zgłoszonym przypadku obywatel otrzymywał pocztę na polski adres, lecz opóźnienie 

w doręczeniu pism uniemożliwiło mu zachowanie siedmiodniowego terminu procesowego. 

Jest to powtarzający się problem, którego doświadczają obywatele UE w Polsce36. 

 

                                                 
30 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135, z późn. zm. 
31 Twoja Europa - Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, styczeń-marzec 2013, str. 26. 
32 Ibid., str. 27. 
33 Twoja Europa - Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, kwiecień-czerwiec 2013, str. 30. 
34 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. 2013 poz. 1650, z późn. zm.  
35 Twoja Europa - Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, lipiec-wrzesień 2014, str. 59. 
36 Twoja Europa - Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, styczeń-marzec 2013, str. 45. 
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2.2. Główne przeszkody napotykane przez członków rodziny 

obywateli UE 

2.2.1. Wjazd 

 

Członkowie rodzin borykają się z szeregiem praktycznych przeszkód w uzyskaniu wizy 

wjazdowej do Polski, takich jak wymóg ubiegania się o wizę krajową przez obywateli państwa 

trzeciego, którzy otrzymali kartę pobytu w innym państwie członkowskim37.  

 

Z niektórych zgłoszonych informacji wynikałoby, że aby otrzymać wizę, wymagane są 

dodatkowe dokumenty38. 

 

Obywatele wciąż otrzymywali od polskich ambasad i konsulatów za granicą lub od straży 

granicznej sprzeczne informacje dotyczące obowiązku posiadania wizy i rodzaju 

wymaganej wizy wjazdowej dla ich małżonków/członków rodziny spoza UE39. 

 

2.2.2. Pobyt 

 

Przed zmianą sposobu postępowania Straży Granicznej w Polsce (zob. więcej informacji w 

pkt 3.2) zdarzało się, że polska Straż Graniczna nie uznawała kart pobytowych 

partnerów obywateli UE – tej samej lub przeciwnej płci – pozostających w związku 

partnerskim, ponieważ polskie prawo nie uznaje ani małżeństw osób tej samej płci, ani 

związków partnerskich. W takich przypadkach Straż Graniczna wymagała również wizy 

wjazdowej lub innego dokumentu uprawniającego do wjazdu do Polski, a ich brak skutkował 

odmową wjazdu40. Takie lub podobne przypadki były przedmiotem wyroków polskich sądów 

administracyjnych (bardziej szczegółowo opisanych w pkt 3.3 poniżej)41. Ze względu na fakt, 

że ustawa o wjeździe nie uznaje osób tej samej lub przeciwnej płci pozostających w cywilnych 

związkach partnerskich za członków rodziny obywatela UE, sąd postanowił bezpośrednio 

zastosować art. 3 ust. 2 lit. b) dyrektywy, stwierdzając, że w przeciwnym przypadku osoby 

nieobjęte definicją członka rodziny w rozumieniu ustawy o wjeździe nie będą miały możliwości 

wjazdu na terytorium kraju, ponieważ Polska nie dokonała transpozycji art. 3 ust. 2 do prawa 

krajowego. Od czasu tego wyroku Straż Graniczna w Polsce ma obowiązek ułatwić wjazd 

partnerom, na przykład wydając im wizę w przyspieszonej procedurze. Takie wizy nie są 

jednak bezpłatne.  

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekał w sprawie42, w której cudzoziemka o 

inicjałach M.T. złożyła wniosek o zgodę na osiedlenie się w Polsce na podstawie ustawy z dnia 

13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach jako małżonka obywatela Polski43. Władze odmówiły 

udzielenia takiej zgody, twierdząc, że cudzoziemka nie spełniała żadnego z warunków 

                                                 
37 Twoja Europa - Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, styczeń-marzec 2014, str. 26. 
38 Twoja Europa - Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, październik-grudzień 2014, str. 18. 
39 Twoja Europa - Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, kwiecień-czerwiec 2015. 
40 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 2093/12, 
dostępny na stronie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3690C2A6BA; Wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 154/13, dostępny na stronie: 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6DB8ABC90E.  
41 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 154/13, 
dostępny na stronie: 
42 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Polsce, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, dostępny 
na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w Polsce: 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/297E6A767B.  
43 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1175. Ustawa ta została zastąpiona 
ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.  

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3690C2A6BA
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6DB8ABC90E
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/297E6A767B
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określonych w ustawie o cudzoziemcach, zgodnie z którą powinna ona: (i) pozostawać w 

związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed złożeniem 

wniosku, jeżeli (ii) bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywała nieprzerwanie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony w rozumieniu ustawy o cudzoziemcach44. M.T. nie 

przebywała nieprzerwanie na terytorium Polski przez co najmniej 2 lata na podstawie 

zezwolenia na pobyt czasowy, lecz na podstawie karty pobytu członka rodziny obywatela UE, 

wydanej w 2010 r.  
 

W odniesieniu do drugiego wymogu, sąd administracyjny nie zgodził się ze stwierdzeniem 

właściwego organu, że – wbrew brzmieniu ustawy o cudzoziemcach – zezwolenie na 

zamieszkanie na czas oznaczony jest jedyną podstawą uprawniającą osobę do uzyskania 

zgody na osiedlenie się. Sąd orzekł, że warunki określone w art. 64 ustawy o cudzoziemcach 

należy rozumieć szeroko, zgodnie z dyrektywą, w szczególności z jej art. 10. Zdaniem sądu 

administracyjnego zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i karta pobytu członka 

rodziny pełnią tę samą rolę, która nie jest ograniczona do zarejestrowania zamieszkania.  

 

2.2.3. Dostęp do zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej 

 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uznaje za członka rodziny 

wyłącznie zstępnego obywatela Polski lub UE, lub osobę pozostającą w związku małżeńskim 

z obywatelem Polski lub UE, pod warunkiem że taki związek jest uznawany w polskim prawie. 

W konsekwencji nieuznawania w prawie polskim małżeństw osób tej samej płci oraz związków 

partnerskich osób tej samej płci lub płci odmiennej, nieubezpieczona osoba pozostająca 

w takim związku nie może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego swego partnera 

(zob. więcej informacji w pkt 3.2 poniżej).  

 

2.2.4. Inne 

 

Nie stwierdzono innych powtarzających się praktycznych przeszkód dla członków rodzin 

obywateli UE w korzystaniu z prawa swobody przemieszczania się i pobytu.  

                                                 
44 Artykuł 64 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, Dz.U. 2003 nr 128 poz. 1175. Ustawa ta została 
zastąpiona ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.  



Przeszkody w prawie do swobodnego przemieszczania się i pobytu dla obywateli UE i ich rodzin 
Sprawozdanie na temat sytuacji w Polsce 

____________________________________________________________________________________________ 

 21 

3. DYSKRYMINUJĄCE OGRANICZENIA SWOBODY 

PRZEMIESZCZANIA SIĘ 

 

GŁÓWNE USTALENIA 

 Jeżeli chodzi o dyskryminację ze względu na obywatelstwo, obywatele UE, którzy 

nie posiadają prawa stałego pobytu lub nie są pracownikami migrującymi 

zobowiązani są do zapłaty wyższego czesnego za studia.  

 W wyniku nieuznawania w prawie polskim małżeństw osób tej samej płci i 

związków partnerskich nieubezpieczona osoba pozostająca w takim związku nie 

może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego partnera, w przeciwieństwie do 

małżonka przeciwnej płci, który ma prawo do takiego ubezpieczenia. 

 Społeczność romska wciąż spotyka się z dyskryminacją w Polsce, na przykład w 

dostępie do prawa zamieszkania, i doświadcza wrogości i odrzucenia ze strony 

zwykłej ludności i instytucji. 

 

3.1. Dyskryminacja ze względu na obywatelstwo 

 

Po przystąpieniu Rumunii i Bułgarii do UE, Rumunii i Bułgarzy uzyskali pełny dostęp do rynku 

pracy w Polsce (czyli nie nałożono środków przejściowych). Pod tym względem nie 

odnotowano żadnych przypadków dyskryminacji. 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym Polska stosuje 

inne opłaty za studia dla Polaków niż dla obywateli innych krajów, nakładając wyższe 

stawki za kształcenie wyższe na obywateli UE, którzy nie kwalifikują się do studiowania 

zgodnie z zasadami obowiązującymi wobec obywateli Polski45. Źródłem tego problemu są 

uregulowania (nieokreślone) sporządzone na mocy art. 43 i 44 ustawy z dnia 17 lipca 2005 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym (zmienionej ustawą z dnia 18 marca 2011 r.), w których 

stworzono strukturę opłat, zgodnie z którą studenci z UE, którzy studiują w systemie 

odpłatnym, są zobowiązani do pokrycia czesnego w wysokości 2000–3000 EUR, podczas gdy 

te same studia dla studentów z Polski pozostają bezpłatne46. Dodatkowo nauka po angielsku 

lub w innym języku obcym jest płatna47. Jest to przedmiotem szeregu skarg48.  

  

Jak wspomniano w pkt 2.1.4 powyżej, polskie banki mogą wymagać wyższego zabezpieczenia 

spłaty od studentów, którzy nie są polskimi rezydentami, a ubiegają się o kredyt hipoteczny 

w Polsce49.  

  

Twoja Europa - Porady otrzymało skargę na niższą opłatę wpisową na Maraton Warszawski 

w dniu 28 września 2014 r. dla osób zamieszkujących w Polsce lub będących obywatelami 

RP. Choć pierwszą podstawę zniżki (miejsce zamieszkania w Polsce) można uzasadnić, to 

stosowanie innej opłaty dla Polaków niż dla obywateli i mieszkańców innych państw 

                                                 
45 Ustawa z dnia 17 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365, z późn. zm.  
46 Twoja Europa - Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, lipiec-wrzesień 2014, str. 37.  
47 Informacje ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 
http://www.nauka.gov.pl/podejmowanie-i-odbywanie-przez-cudzoziemcow-nauki-w-polskich-szkolach-

wyzszych/podejmowanie-i-odbywanie-przez-cudzoziemcow-nauki-w-polskich-szkolach-wyzszych,akcja,print.html 
48 Twoja Europa - Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, czerwiec 2014, wrzesień 2012. 
49 Twoja Europa - Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, lipiec-wrzesień 2014, str. 59. 
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członkowskich UE narusza przepisy art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE) i stanowi dyskryminację ze względu na obywatelstwo50.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy51, obywatele innych państw 

członkowskich UE nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego w wyborach do rad 

powiatu i sejmików wojewódzkich, mimo że mogą kandydować w wyborach do rady gminy.  

 

3.2. Dyskryminacja ze względu na stan cywilny/orientację 

seksualną 

 

Jak wspomniano wcześniej, polskie prawo nie uznaje ani małżeństw osób tej samej płci, ani 

związków partnerskich. Państwo polskie uznaje jedynie małżeństwo dwóch osób różnej płci52.   

 

W 2012 r. grupa posłów do Parlamentu złożyła projekt ustawy o zawieraniu i rozwiązywaniu 

związków partnerskich oraz o prawach i obowiązkach osób pozostających w takim związku 

partnerskim, lecz Parlament odrzucił ten projekt.  

 

W wyniku nieuznawania w prawie polskim małżeństw osób tej samej płci i związków 

partnerskich osób tej samej płci lub płci odmiennej, nieubezpieczona osoba pozostająca w 

takim związku nie może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego swojego partnera 

(zob. więcej informacji w pkt 2.2.3 powyżej). Było to przedmiotem zapytania poselskiego 

złożonego przez byłego posła na Sejm Roberta Biedronia53. Jako poseł na Sejm otrzymał on 

skargi od polskich obywateli, którzy zawarli związek partnerski lub małżeński osób tej samej 

płci za granicą, zanim wraz z małżonkiem/partnerem wrócili do Polski. W przypadku gdy 

jeden z małżonków/partnerów jest ubezpieczony, a drugi nie (np. z powodu bezrobocia), 

małżonek/partner nieubezpieczony nie ma prawa skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego 

małżonka/partnera. W przypadku małżeństw osób płci odmiennej, bezrobotny małżonek jest 

objęty ubezpieczeniem zdrowotnym ubezpieczonej żony/ubezpieczonego męża. Ta 

dyskryminująca sytuacja jest wynikiem definicji członka rodziny osoby ubezpieczonej w 

rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych54.  

 

Właściwe polskie organy i sądy administracyjne utrzymują, że partnerzy obywateli UE – bez 

względu na to, czy dotyczy to związku małżeńskiego osób tej samej płci, par jednej płci czy 

par różnej płci pozostających w związku partnerskim – nie są uprawnieni do korzystania z 

ubezpieczenia zdrowotnego małżonka lub partnera, ponieważ nie obejmuje ich zakres Ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych55. 

 

                                                 
50 Twoja Europa - Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, lipiec-wrzesień 2014, str. 54. 
51 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112.   
52 Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. 
53 Nowosielska K.,Osoby żyjące w związkach partnerskich nie skorzystają z ubezpieczenia zdrowotnego swojego 
partnera),Rzeczpospolita 2013, dostępne na stronie internetowej: http://www.rp.pl/artykul/1071947-Osoby-
zyjace-w-zwiazkach-partnerskich-nie-skorzystaja-z-ubezpieczenia-zdrowotnego-swojego-partnera.html.  
54 Za członka rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego uznaje się:  
(i) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego 
ustanowiono opiekę, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej – do ukończenia 26 lat, lub jeżeli posiada 
orzeczenie o niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku; 
(ii) małżonka; 

(iii) wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. 
55 Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2014 r., VI SA/Wa 1733/14, dostępny na stronie: 
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mrswglrtgi3denjygaztg. 

http://www.rp.pl/artykul/1071947-Osoby-zyjace-w-zwiazkach-partnerskich-nie-skorzystaja-z-ubezpieczenia-zdrowotnego-swojego-partnera.html
http://www.rp.pl/artykul/1071947-Osoby-zyjace-w-zwiazkach-partnerskich-nie-skorzystaja-z-ubezpieczenia-zdrowotnego-swojego-partnera.html


Przeszkody w prawie do swobodnego przemieszczania się i pobytu dla obywateli UE i ich rodzin 
Sprawozdanie na temat sytuacji w Polsce 

____________________________________________________________________________________________ 

 23 

Inny przykład dyskryminacji ze względu na orientację seksualną / stan cywilny dotyczy 

dwóch lesbijek, Polki i Brytyjki, mieszkających w Polsce, które wniosły pozew (sprawa jest 

nadal w toku) przeciwko Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, 

po tym jak władze polskie odmówiły wydania ich dziecku polskiego aktu urodzenia56. Córka 

tych kobiet, Maria M., urodziła się w 2011 r. w Wielkiej Brytanii. W brytyjskim akcie urodzenia 

Katherine M. widnieje jako jej „matka”, a Zofia M. jako „rodzic”.  Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego w Łodzi (Polska) odmówił wpisania do polskiej księgi urodzeń brytyjskiego aktu 

urodzenia Marii M. Władze wszystkich szczebli stwierdziły, że polskie ustawodawstwo nie 

uznaje związków partnerskich osób tej samej płci oraz że obowiązujące w Polsce prawo 

wspiera tradycyjny model rodziny. Organ wyższego szczebla dodał, że dokonanie transkrypcji 

takiego brytyjskiego aktu urodzenia do polskich ksiąg byłoby sprzeczne z podstawowymi 

zasadami porządku prawnego w Polsce. Opinię tę podtrzymały polskie sądy administracyjne.  

 

Ponadto inna sprawa dotyczy obywatela chilijskiego, który pozostawał w związku partnerskim 

z obywatelem Polski. Zamierzał on nabyć nieruchomość w Gdańsku. Ponieważ Gdańsk leży 

blisko granicy, jako obcokrajowiec musiał uzyskać zgodę władz lokalnych. Utrzymywał on, że 

jako członek rodziny polskiego obywatela jest uprawniony do zakupu mieszkania. Władze 

lokalne odmówiły mu jednak udzielenia zgody, stwierdzając, że nie jest on uznawany za 

członka rodziny57. 

 

Artykuł 3 ust. 2 lit. b) dyrektywy nie ma zastosowania do prawa wjazdu na terytorium Polski 

osób tej samej płci lub osób odmiennej płci, które pozostają w związku partnerskim. W 2012 

r. Straż Graniczna w Katowicach-Pyrzowicach (Polska) odmówiła wjazdu na terytorium Polski 

obywatelce Peru, która pozostawała w zawartym w Wielkiej Brytanii związku partnerskim z 

obywatelem UE58. Podobnie w lipcu 2015 r. odmówiono wjazdu do Polski obywatelowi Chin 

pozostającemu w związku partnerskim z obywatelem Polski (pomimo że przedstawił on swoją 

irlandzką kartę pobytu), motywując to tym, że Polska nie uznaje związków partnerskich osób 

tej samej płci59. W konsekwencji obywatel Chin musiał zwrócić się na lotnisku z wnioskiem o 

wydanie wizy, którego rozpatrzenie zajęło bardzo dużo czasu60. Straż Graniczna powoli 

jednak zmienia tę praktykę pod wpływem dwóch wyroków polskich sądów administracyjnych. 

Sprawy te dotyczyły obywatela Filipin i obywatela Republiki Dominikany, obu pozostających 

z zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii zgodnie z prawem związkach partnerskich z 

obywatelami UE, z którymi podróżowali do Polski61. Na lotnisku w Polsce odmówiono im 

wjazdu na tej podstawie, że nie należą do rodziny obywatela UE w rozumieniu prawa 

polskiego. W konsekwencji obie strony wniosły skargę do polskich sądów administracyjnych. 

W obu przypadkach sądy administracyjne orzekły, że w rozstrzyganym sporze można 

bezpośrednio zastosować art. 3 ust. 2 lit. b) dyrektywy, stwierdzając, że w przeciwnym razie 

osoby nieobjęte zakresem definicji członka rodziny w rozumieniu Ustawy o wjeździe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie miałyby możliwości wjazdu do Polski, gdyż art. 3 ust. 

2 dyrektywy nie został przez nią transponowany do prawa krajowego. W związku z tymi 

wyrokami Straż Graniczna w Polsce przyjęła wytyczne dotyczące stosowania tych przepisów 

w podobnych przypadkach62. Zgodnie z tym wyrokiem, z braku odpowiednich polskich 

przepisów zobowiązujących organy do ułatwienia wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich 

pozostających w związku partnerskim z obywatelem UE, przepisy dyrektywy mają 

                                                 
56 Newsweek Polska, Dlaczego 4-letnia Maria nie może otrzymać aktu urodzenia?, artykuł dostępny na stronie: 
http://polska.newsweek.pl/dziecko-lesbijek-nie-moze-otrzymac-w-polsce-aktu-urodzenia,artykuly,365352,1.html. 
57 Informacje uzyskane w drodze konsultacji z zainteresowanym podmiotem (KPH, maj 2016 r.). 
58 Decyzja administracyjna nr 93/2012/KGSG z dnia 23 listopada 2012 r. 
59 Informacje uzyskane w drodze konsultacji z zainteresowanym podmiotem (ILGA Europe, maj 2016 r.). 
60 Ibid. 
61 Wyroki z dnia 15 marca 2013 r., IV SA/Wa 154/13, i z dnia 22 maja 2013, IV SA/Wa 2093/12. 
62 Informacje uzyskane w drodze konsultacji z zainteresowanym podmiotem (Oddział Straży Granicznej, kwiecień 
2016 r.).  

http://polska.newsweek.pl/dziecko-lesbijek-nie-moze-otrzymac-w-polsce-aktu-urodzenia,artykuly,365352,1.html
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bezpośrednio zastosowanie. W przypadku gdy taka osoba przybywa do polskiej granicy bez 

wizy lub innego dokumentu upoważniającego ją do wjazdu na terytorium Polski, Straż 

Graniczna wydaje tej osobie wizę na okres nieprzekraczający 15 dni. Wiza ta nie musi być 

jednak nieodpłatna. W wytycznych uściślono także, jak powinna postępować Straż Graniczna 

w celu określenia, czy dana osoba pozostaje w trwałym i odpowiednio poświadczonym 

związku: Straż Graniczna musi w tym przypadku polegać na oświadczeniu tej osoby i musi 

sprawdzić dokumenty poświadczające związek partnerski.  

 

3.3. Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne / rasowe 

 

Społeczność romska jest jedną z mniejszości etnicznych w Polsce i nadal zmaga się z 

dyskryminacją. Jak wspomniano powyżej w pkt 2.1.2., mieszkający w Polsce obywatele 

rumuńscy pochodzenia romskiego nie mogą zarejestrować pobytu w Polsce z powodu 

braku wystarczających środków. W konsekwencji są dyskryminowani przez polskie organy 

państwowe, które nie są w stanie udzielić im wszechstronnego wsparcia w ramach systemu 

pomocy społecznej. 

 

Osoby pochodzenia romskiego doświadczają odrzucenia, pogardy, wrogości, a nawet 

agresji zarówno ze strony zwykłych ludzi, jak i instytucji. Ponadto Romowie są często 

traktowani przez pracowników wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania jak złodzieje i 

przestępcy63.  

  

Jak wynika z raportu Związku Romów Polskich o sytuacji społeczności romskiej w Polsce, 

policja często nie chce prowadzić szczegółowego śledztwa w sprawach, w których 

podejrzanymi są Romowie, zakładając z góry, że Romowie ci są winni64.  

                                                 
63 Związek Romów Polskich – Raport o sytuacji społeczności romskiej w Polsce 2012, dostępny na stronie: 
http://www.romowie.com/the_report.pdf. 
64 Ibid. 

http://www.romowie.com/the_report.pdf
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4. ŚRODKI PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM PRAWA 

 

GŁÓWNE USTALENIA 

 Ustawa o wjeździe obejmuje środki przeciwdziałania małżeństwom dla pozoru, choć 

są one rzadko stosowane w praktyce. Wykryte przypadki małżeństw dla pozoru 

skutkują niemal wyłącznie odmową przyznania prawa pobytu. Właściwe urzędy 

zajmujące się przypadkami małżeństw dla pozoru nie stosują wobec tych osób 

dyskryminacji ani nie ograniczają ich swobody przemieszczania się. 

 Ustawa o wyjeździe przewiduje, że karty pobytu oraz dokumenty poświadczające 

prawo do stałego pobytu muszą zostać unieważnione, jeśli okaże się, że zostały one 

wydane na postawie podrobionych lub przerobionych dokumentów bądź 

fałszywych informacji. Nie zgłoszono przypadków, które sugerowałyby, że środki 

te mają wpływ na swobodę przemieszczania się i prawo pobytu. Środki te są w Polsce 

rzadko stosowane. 

 

4.1. Małżeństwa dla pozoru 

 

Zgodnie z ustawą o wjeździe obywatelom państw trzecich będących członkami rodziny 

obywatela UE odmawia się wydania karty pobytu w przypadku małżeństwa dla pozoru. 

Karta pobytu obywatela państwa trzeciego będącego członkiem rodziny obywatela UE zostaje 

unieważniona w przypadku, gdy odpowiedni organ stwierdzi, że małżeństwo było 

małżeństwem dla pozoru. 

 

W kwestii prawa stałego pobytu ustawa o wjeździe stanowi, że obywatelowi państwa 

trzeciego będącego członkiem rodziny obywatela UE odmawia się wydania karty stałego 

pobytu w przypadku małżeństwa dla pozoru. Karta stałego pobytu będąca w posiadaniu 

obywatela państwa trzeciego będącego członkiem rodziny obywatela UE zostaje również 

unieważniona w przypadku stwierdzenia małżeństwa dla pozoru. 

 

W rozumieniu wspomnianej ustawy małżeństwo dla pozoru to małżeństwo zawarte w złej 

wierze. Ustawa nie dokonuje rozróżnienia między tym rodzajem małżeństwa a sytuacją, w 

której małżeństwo zostało zawarte w dobrej wierze, lecz rozpadło się po kilku latach, w 

wyniku czego małżonkowie żyją de facto w separacji. Obcokrajowcy w tych sytuacjach są 

często zmuszeni do ukrywania faktu separacji, gdyż ich legalny pobyt w Polsce zależy od 

pozostawania w związku małżeńskim. Dlatego też w ustawie o wjeździe powinno się znaleźć 

wyraźne rozróżnienie między tymi dwiema odmiennymi sytuacjami. 

 

Z doświadczenia urzędów wojewódzkich wynika, że w Polsce rzadko występują przypadki 

małżeństw dla pozoru. Wykryte przypadki małżeństw dla pozoru skutkują niemal wyłącznie 

odmową przyznania prawa pobytu. W rzadkich przypadkach osoby te są ścigane, na przykład 

za składanie fałszywych zeznań. Wyroki skazujące w tej sprawie są jednak rzadkie.  

 

Informacje przekazane przez urzędy wojewódzkie wskazują na nieliczne przypadki małżeństw 

dla pozoru. Jedynie Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że miał do czynienia z 

sytuacjami, w których odmówił wydania kart pobytu w przypadkach małżeństw dla 

pozoru65. Tak więc pomimo że Polska przyjęła środki umożliwiające odmowę wydania prawa 

                                                 
65 Informacje uzyskane w drodze konsultacji z zainteresowanym podmiotem (urzędy wojewódzkie, marzec 2016 r.). 
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wjazdu i pobytu osobom pozostającym w związku małżeńskim dla pozoru, a także odebranie 

i cofnięcie tego prawa, środki te nie są często stosowane. 

 

Właściwe urzędy nie stosują dyskryminujących praktyk w przypadku małżeństw dla pozoru 

ani nie ograniczają swobody przemieszczania się osób, które zawarły taki związek. Ponadto 

osoby te mogą odwołać się od takiej decyzji do organu wyższego szczebla, jeśli uważają, że 

decyzja była niesprawiedliwa. 

 

4.2. Oszustwa  

 

Ustawa o wjeździe przewiduje, że karty pobytu oraz dokumenty poświadczające prawo 

stałego pobytu członka rodziny obywatela UE muszą zostać unieważnione, jeśli karta lub 

dokument zostały wydane na podstawie podrobionych lub przerobionych dokumentów 

bądź fałszywych informacji.  

 

Władze polskie nie informowały o skargach ani przypadkach, które sugerowałyby, że środki 

te mają wpływ na swobodę przemieszczania się i prawo pobytu. Informacje uzyskane od 

zainteresowanych podmiotów wskazują, że środek ten jest w Polsce rzadko stosowany.  
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5. ODMOWA WJAZDU LUB POBYTU ORAZ PRZYPADKI 

WYDALENIA OBYWATELI UE I CZŁONKÓW ICH RODZIN  

 

GŁÓWNE USTALENIA 

 Polska przyjęła zgodne z dyrektywą ograniczenia w zakresie prawa do wjazdu i 

pobytu ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. 

 W myśl ustawy o wjeździe zagrożenie dla zdrowia publicznego nie jest podstawą 

odmowy wydania karty pobytu lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego 

pobytu członkowi rodziny obywatela UE.  

 Ustawa ta nie przewiduje procedury wydalenia wyłącznie ze względów 

ekonomicznych. 

 Decyzja o odmowie przyznania cudzoziemcowi prawa pobytu jest najczęściej 

podejmowana w związku z jego niezdolnością do wypełnienia wymogów 

przewidzianych w ustawie o wjeździe.  

 

5.1. Odmowa wjazdu lub pobytu 

 

Odmowa wjazdu 
 

Zgodnie z ustawą o wjeździe członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE należy 

odmówić wydania wizy, jeżeli:  

 

 jego dane osobowe figurują w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany na podstawie art. 434 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach66;  

 

 jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla 

obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego lub zdrowia publicznego. 

 

W takich sytuacjach konsul lub komendant Straży Granicznej niezwłocznie po złożeniu 

wniosku wizowego odmawia jej wydania. 

 

Obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE można odmówić 

wjazdu do Polski, gdy:  

 

 jego dane osobowe figurują w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium 

Polski jest niepożądany67;  

                                                 
66 Artykuł 434 ustawy o cudzoziemcach stanowi, że: „Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zwany dalej „wykazem”, prowadzi Szef Urzędu.”. 
67 Ustawa o uchodźcach przewiduje, że w wykazie umieszcza się i przechowuje dane cudzoziemca, jeżeli zachodzi 
co najmniej jedna z następujących przesłanek: 1) cudzoziemcowi została wydana decyzja o zobowiązaniu 
cudzoziemca do powrotu z orzeczonym zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zakazem wjazdu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen; 2) cudzoziemiec został skazany 
prawomocnym wyrokiem w: a) Rzeczypospolitej Polskiej – za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe na 
karę grzywny lub karę pozbawienia wolności lub b) innym państwie niż państwo obszaru Schengen – za przestępstwo 
stanowiące zbrodnię w rozumieniu prawa polskiego, lub c) Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie obszaru 

Schengen – za przestępstwo na karę pozbawienia wolności powyżej jednego roku; 3) wjazd lub pobyt cudzoziemca 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany ze względu na zobowiązania wynikające z postanowień 
ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską; 4) wymagają tego względy 
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 jego pobyt na terytorium Polski stanowi zagrożenie dla obronności lub 

bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub 

zdrowia publicznego; 

 

 nie posiada on ważnego dokumentu podróży lub innych ważnych dokumentów 

potwierdzających jego tożsamość i obywatelstwo bądź wizy, chyba że udowodni w 

inny, niebudzący wątpliwości sposób, że jest uprawniony do korzystania ze 

swobody przepływu osób. 

 

Artykuł 3 ust. 2 dyrektywy został zastosowany bezpośrednio w wyniku dwóch wyroków 

polskich sądów administracyjnych (zob. pkt 2.2 powyżej). W okresie przed wydaniem tych 

wyroków miały miejsce przypadki odmowy osobie pozostającej w związku partnerskim 

wjazdu do Polski na tej podstawie, że nie jest ona „członkiem rodziny obywatela UE” w 

rozumieniu ustawy o wjeździe. W związku z bezpośrednim stosowaniem art. 3 ust. 2 

dyrektywy Straż Graniczna jest zobowiązana do ułatwienia tym osobom wjazdu na terytorium 

Polski.  

 

W niektórych oddziałach Straży Granicznej najczęstszym powodem odmowy wjazdu 

członkom rodziny obywatela UE był fakt, że podróżowali oni nie w towarzystwie danego 

obywatela UE lub nie planowali do niego dołączyć68.  

 

W kilku przypadkach Straż Graniczna dyskryminowała członków rodziny obywateli UE, 

odmawiając wjazdu osobom posiadającym karty pobytu wydane przez państwo członkowskie 

spoza strefy Schengen69.  

 

Ograniczenia prawa do wjazdu na terytorium Polski na mocy ustawy o wjeździe są zgodne z 

dyrektywą.  

 

Decyzja o odmowie wjazdu nie może być uznaniowa. Ustawa o wjeździe przewiduje dwie 

procedury, w tym dotyczące wjazdu do Polski, które przyznają osobom niezgadzającym się z 

decyzją prawo odwołania się do wyższej instancji.  

 

 

Odmowa pobytu 

 
Zgodnie z ustawą o wjeździe obywatelowi UE można odmówić zarejestrowania pobytu, a 

członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE można odmówić wydania karty pobytu 

w przypadku gdy: 

 

 nie zostały spełnione warunki pobytu, 

 pobyt obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE na terytorium 

Polski stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

                                                 
obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes 
Rzeczypospolitej Polskiej; 5) cudzoziemiec po uprzednim zatrzymaniu go w związku z przekroczeniem granicy wbrew 
przepisom prawa został przekazany do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu 
i przyjmowaniu osób. 
68 Informacje uzyskane w drodze konsultacji z zainteresowanym podmiotem (oddziały Straży Granicznej, kwiecień 
2016 r.). 
69 Informacje uzyskane w drodze konsultacji z zainteresowanym podmiotem (oddziały Straży Granicznej, kwiecień 
2016 r.). 
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 w przypadku związku małżeńskiego zawartego dla pozoru. 

 

Ustawa o wjeździe przewiduje, że członkowi rodziny obywatela UE nie można wydać 

dokumentu poświadczającego prawo do stałego pobytu lub karty pobytu w 

następujących okolicznościach: 

 

 gdy nie zostały spełnione warunki dotyczące stałego pobytu,  

 gdy pobyt obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE na terytorium Polski 

stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

Ograniczenia prawa pobytu na mocy ustawy o wjeździe są zgodne z dyrektywą. Polskie prawo 

przewiduje jednak również ograniczenie tego prawa ze względu na bezpieczeństwo 

państwa i obronność państwa. W prawie polskim pojęcia „bezpieczeństwa państwa” i 

„obronności państwa” nie są prawnie zdefiniowane. W literaturze przedmiotu „obronność 

państwa” w praktycznym ujęciu odnosi się do możliwości odparcia agresji, a także do 

przygotowania państwa oraz jego wojskowych i społecznych struktur do działalności 

obronnej70. „Bezpieczeństwo państwa” w szerokim ujęciu oznacza rzeczywisty stan 

stabilności wewnętrznej i suwerenności państwa, który odzwierciedla brak wszelkich 

zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych (w sensie zaspokajania podstawowych potrzeb 

społecznych oraz traktowania państwa jako suwerennego podmiotu w stosunkach 

międzynarodowych)71. „Bezpieczeństwo publiczne” jest definiowane jako pewien pożądany 

stan rzeczy, gwarantujący niezakłócone funkcjonowanie instytucji publicznych w państwie 

oraz bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia obywateli72. W literaturze przedmiotu wszystkie 

przytoczone definicje są uznawane za raczej ogólne, w związku z czym przedstawienie 

dokładnej definicji nie jest łatwe. Można jednak stwierdzić, że pojęcia „bezpieczeństwa 

państwa” i „obronności państwa” są stosowane do opisania wolności państwa od zagrożeń 

zewnętrznych, natomiast w przypadku „bezpieczeństwa publicznego” kładzie się akcent na 

bezpieczeństwo obywateli.  

 

W myśl ustawy o wjeździe zagrożenie dla zdrowia publicznego nie jest 

wystarczającym powodem odmowy wydania członkowi rodziny obywatela UE karty 

pobytu lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.  

 

Z informacji przekazanych przez niektóre urzędy wojewódzkie wynika, że decyzja o odmowie 

przyznania cudzoziemcowi prawa pobytu jest najczęściej podejmowana w związku z 

niewypełnieniem przez niego wymogów przewidzianych w ustawie o wjeździe. 

Powszechnym problemem jest to, że obywatele UE nie znają obowiązków spoczywających na 

nich na mocy ustawy o wjeździe, jak również brak prawnej postawy do rejestracji pobytu 

obywateli UE ze względów humanitarnych.  

 

Z danych udostępnionych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców i niektóre urzędy 

wojewódzkie wynika, że odmowa rejestracji pobytu obywateli UE dotyczyła głównie 

                                                 
70 K. Górska-Rożej, System Obronny Rzeczypospolitej Polskiej i jego zagrożenia jako fundament obronności państwa, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dostępny na stronie: 
http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/104-2015_6.pdf  
71 M. Ciszek, Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa państwa, dostępny na stronie: 
https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/104/Doc_9.Ciszek.Teoretyczne_podstawy_bezpieczenst

wa_panstwa.pdf?sequence=1 
72 I. Szeląg, Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego jako zadanie własne samorządu lokalnego, The Central 
European Journal of Social Sciences and Humanites. 

http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/104-2015_6.pdf
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przypadków, w których: 

 

 dane osobowe tej osoby figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt na 

terytorium Polski jest niepożądany;  

 jej pobyt na terytorium Polski stanowił zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa 

państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 osoba ta nie posiadała ważnego dokumentu podróży lub innych ważnych dokumentów 

potwierdzających jej tożsamość i obywatelstwo bądź wizy, ani nie udowodniła w inny, 

niebudzący wątpliwości sposób, że jest uprawniona do korzystania ze swobody 

przepływu osób; 

 warunki pobytu określone w ustawie o wjeździe nie zostały spełnione. 

 

Decyzje o odmowie rejestracji pobytu członka rodziny obywatela UE dotyczyły głównie 

sytuacji, w których: 

 

 warunki pobytu określone w ustawie o wjeździe nie zostały spełnione; 

 pobyt tej osoby na terytorium Polski stanowił zagrożenie dla obronności lub 

bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 warunki dotyczące stałego pobytu nie zostały spełnione73. 

 

Decyzja o odmowie zarejestrowania pobytu nie może być uznaniowa. Ustawa o wjeździe 

przewiduje dwie procedury, w tym dotyczące rejestracji pobytu, które przyznają osobom 

niezgadzającym się z decyzją prawo odwołania się do wyższej instancji (tj. do Szefa Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców).  

 

5.2. Wydalenie obywateli UE i członków ich rodzin 

 

W myśl ustawy o wjeździe obywatelom UE i członkom rodziny niebędącym obywatelami UE, 

którzy nie posiadają prawa stałego pobytu, może być wydana decyzja o wydaleniu, w 

przypadku gdy ich pobyt na tym terytorium Polski stanowi zagrożenie dla obronności lub 

bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia 

publicznego. Zgodnie z ustawą choroba, której objawy wystąpią po upływie trzech miesięcy od 

dnia wjazdu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE na terytorium 

Polski, nie może stanowić podstawy do wydalenia z powodu zagrożenia dla zdrowia 

publicznego. W myśl ustawy o wjeździe obywatelom UE i członkom rodziny niebędącym 

obywatelami UE, którzy posiadają prawo stałego pobytu, może być wydana decyzja o 

wydaleniu, w przypadku gdy ich pobyt na tym terytorium Polski stanowi poważne zagrożenie 

dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego74. 

 

Rozdział 5 ustawy o wjeździe jest zasadniczo zgodny z dyrektywą. Jednak w niektórych 

postanowieniach przewidziano dodatkowe względy (zob. tabela 1 w załączniku), np. art. 68 

określa warunki umożliwiające wydanie obywatelowi UE, który przebywa na terytorium Polski 

przez okres dłuższy niż 10 lat, decyzji o wydaleniu, jeżeli decyzja ta jest uzasadniona 

                                                 
73 Informacje uzyskane w drodze konsultacji z zainteresowanym podmiotem (Urząd do Spraw Cudzoziemców, 
marzec 2016 r.). 
74 Artykuł 67 ustawy o wjeździe. 
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nadrzędnymi względami obronności lub bezpieczeństwa państwa albo 

bezpieczeństwa publicznego przez zagrożenie dla pokoju, ludzkości, niepodległości 

lub obronności Polski lub ze względu na działalność terrorystyczną. Przepis ten 

precyzuje jedynie, co można uznać za „nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego”, w 

związku z czym jest zgodny z dyrektywą. 
 

Decyzja o wydaleniu musi uwzględniać zasadę proporcjonalności i opierać się wyłącznie 

na zachowaniu danej osoby, które stanowi rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne 

zagrożenie dla interesu publicznego. Wcześniejsza karalność nie może stanowić samoistnej 

podstawy do podjęcia decyzji o wydaleniu, a na poważne zagrożenie interesu publicznego nie 

można się powoływać ze względów ekonomicznych.  

 

Ustawa o wjeździe nie przewiduje procedury wydalenia ze względów czysto 

ekonomicznych (tj. w konsekwencji niewypełnienia warunków określonych w art. 7 

dyrektywy, czyli gdy dana osoba staje się nieracjonalnym obciążeniem dla systemu pomocy 

społecznej). Kwestia wydalenia z terytorium Polski została uregulowana w rozdziale 5 ustawy 

o wjeździe zatytułowanym „Wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. W odnośnych 

przepisach nie przewidziano możliwości wydalenia w przypadku stwierdzenia, że członek 

rodziny obywatela UE jest „nieracjonalnym obciążeniem dla systemu pomocy społecznej”. 

Urzędy wojewódzkie, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie, nie odnotowały przypadków 

wydalenia z tego względu75.  

 

W myśl ustawy o wjeździe małoletniemu obywatelowi UE nie można wydać decyzji o 

wydaleniu, z wyjątkiem przypadków gdy:  
 

 jego pobyt w Polsce stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa 

albo bezpieczeństwa publicznego przez zagrożenie dla pokoju, ludzkości, 

niepodległości lub obronności Polski lub ze względu na działalność terrorystyczną; 

 gdy za wydaleniem przemawia dobro dziecka zgodnie z Konwencją o prawach dziecka, 

przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 

r. (Dziennik Ustaw z 1991 r. nr 120, poz. 526, oraz Dziennik Ustaw z 2000 r. nr 2, 

poz. 11). 

 

Decyzje o wydaleniu z Polski były zazwyczaj wydawane w sytuacjach, gdy pobyt danej osoby 

na terenie Polski uznawany był za zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa 

albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego76. 
 

Jako zasady ogólne, opisane przesłanki ograniczenia prawa wjazdu na terytorium Polski, 

pobytu i wydalenia mają dość niejasny charakter, a w przepisach brakuje jasnych 

wytycznych. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, co daje organom administracji 

szeroki zakres uznania. Tymczasem decyzje nie mogą mieć uznaniowego charakteru. Ustawa 

o wjeździe przewiduje dwie procedury, w tym dotyczące prawa wjazdu na terytorium Polski, 

prawa pobytu i decyzji o wydaleniu z terytorium Polski, które przyznają osobom 

niezgadzającym się z decyzją prawo odwołania się do wyższej instancji (np. do Komendanta 

Głównego Straży Granicznej czy Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w zależności od 

sprawy).  

 

                                                 
75 Informacje uzyskane w drodze konsultacji z zainteresowanym podmiotem (urzędy wojewódzkie, Urząd do Spraw 
Cudzoziemców, marzec 2016 r.). 
76 Informacje uzyskane w drodze konsultacji z zainteresowanym podmiotem (Urząd do Spraw Cudzoziemców, 
marzec 2016 r.). 
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6. PODSUMOWANIE  

Transpozycja dyrektywy w prawie polskim jest niemal całkowita i prawidłowa, choć 

nierozwiązane pozostają niektóre kwestie transpozycji, które mogą utrudniać swobodny 

przepływ obywateli UE i członków ich rodzin. Polska nie dokonała m.in. transpozycji art. 2 

ust. 2 lit. b) oraz art. 3 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy, jeżeli chodzi o ułatwianie partnerom lub 

członkom gospodarstwa domowego dołączenia do obywatela UE. Jak opisano w niniejszym 

studium, często stanowi to dużą przeszkodę w korzystaniu z prawa swobodnego 

przemieszczania się obywateli UE i członków ich rodzin. Polskie prawo nie uznaje małżeństw 

osób tej samej płci ani związków partnerskich osób tej samej płci lub płci odmiennej, co ma 

określone konsekwencje praktyczne dla członków rodzin obywateli UE. 

 

Choć pod względem wymogów stawianych członkom rodziny obywatela państwa trzeciego w 

celu uzyskania prawa pobytu prawo polskie jest zgodne z dyrektywą, w praktyce niektóre 

organy wymagają od członków rodziny obywatela państwa trzeciego bardzo dużej liczby 

dokumentów, poza dokumentami przewidzianymi w dyrektywie. Niemniej jednak z dowodów 

przedstawionych przez właściwy organ wynika, że taka praktyka stanowi wyjątek, a nie 

regułę.  

 

W ramach procedur i rejestrów prowadzonych na mocy polskiej ustawy wnioskodawca może 

zostać poproszony o przekazanie informacji niewymaganych dyrektywą. Ponadto polska 

ustawa wymaga, by dokumenty w językach obcych załączane do wszelkiego rodzaju 

wniosków były składane wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

 

Występują i powracają poważne problemy związane z brakiem komunikacji pomiędzy Polską 

a innymi państwami członkowskimi UE, zwłaszcza w zakresie ubezpieczenia społecznego, 

przez co niezwykle trudno jest ustalić właściwe państwo członkowskie, co utrudnia 

obywatelom dochodzenie przysługujących im świadczeń społecznych.  

 

Stwierdzono szereg problemów związanych z wydawaniem wiz członkom rodzin obywateli 

UE. Wcześniej Straż Graniczna odmawiała wjazdu obywatelom państw trzecich pozostającym 

w związku partnerskim z obywatelem UE, ponieważ osób takich nie uznawano za członków 

rodziny na gruncie prawa polskiego. Jednak ostatnie wyroki Trybunału doprowadziły do 

zmiany tej praktyki i Straż Graniczna ma teraz obowiązek ułatwienia wjazdu tej grupie osób.  

 

Udokumentowano przypadki dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, orientację 

seksualną/stan cywilny oraz pochodzenie rasowe/etniczne. Jeżeli chodzi o dyskryminację ze 

względu na obywatelstwo, obywatele UE nieposiadający prawa pobytu stałego lub niebędący 

pracownikami migrującymi zobowiązani są do opłacania wyższego czesnego na uczelniach 

wyższych.  

 

W Polsce nadal dyskryminuje się społeczność romską, np. przy ocenie prawa pobytu. 

Wielokrotnie zdarza się, że przedstawiciele tej społeczności nie mogą zarejestrować pobytu 

w Polsce z uwagi na brak wystarczających środków, w wyniku czego polskie państwo nie 

może udzielić im kompleksowej pomocy społecznej, jako że nie posiadają prawnego statusu 

rezydenta. Tego rodzaju przypadki nagłaśniał i rozpatrywał polski Rzecznik Praw 

Obywatelskich.  

 

W praktyce rzadko zdarzają się przypadki zawierania małżeństw dla pozoru. Chociaż Polska 

przyjęła środki umożliwiające w takich przypadkach odmowę wydania prawa wjazdu i pobytu, 

a także odebranie i cofnięcie tego prawa, środki te stosuje się nieczęsto. 
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Najczęstszą przyczyną odmowy wjazdu do Polski członkowi rodziny obywatela UE był fakt 

podróżowania nie w towarzystwie danego obywatela UE lub brak planów dołączenia do niego.  

 

Decyzje o wydaleniu z terytorium Polski zapadały najczęściej w sytuacjach, gdy pobyt danych 

osób w Polsce stwarzał zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego. 

 

Najbardziej typowe powody odmowy rejestracji pobytu przedstawiały się następująco: 

 

 dana osoba nie spełniała warunków pobytu określonych w ustawie o wjeździe; 

 pobyt tej osoby na terytorium Polski stanowił zagrożenie dla obronności lub 

bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;  

 warunki dotyczące stałego pobytu nie zostały spełnione. 

 

Ustawa o wjeździe nie przewiduje wydalenia, gdy dana osoba staje się nieracjonalnym 

obciążeniem dla systemu pomocy społecznej, ani nie przewiduje procedury wydalenia ze 

względów czysto ekonomicznych. Zainteresowane podmioty w swoich odpowiedziach na 

konsultacje nie podały przykładów takiego wydalenia ze względów ekonomicznych. 
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ZAŁĄCZNIK I: TABELA TRANSPOZYCJI 

 

Tabela 1: Przegląd transpozycji 

Przepisy dyrektywy Przepisy krajowe Ocena Zmiany od 2008 r. 

Artykuł 3 ust. 2 – 

Beneficjenci: 

 Członkowie rodziny 

 Partnerzy 

  Luka w transpozycji  

Polska nie dokonała transpozycji tego 

przepisu do prawa polskiego. 

Chociaż Polska nie dokonała transpozycji tego 

przepisu, należy zauważyć, że w prawie polskim 

istnieje odniesienie do beneficjentów wymienionych 

w art. 3 ust. 2 dyrektywy. 

 

Artykuł 31 ust. 1a ustawy o wjeździe, zmieniony 

ustawą z 2014 r., stanowi, że w przypadkach gdy 

nie zostały spełnione warunki zalegalizowania 

prawa pobytu, nie stosuje się decyzji o odmowie 

zarejestrowania prawa pobytu lub wydania karty 

pobytu do obywatela Unii będącego członkiem 

rodziny obywatela UE lub obywatela polskiego, 

który jednocześnie nie jest: a) małżonkiem,  

b) bezpośrednim zstępnym obywatela UE lub jego 

małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającym na 

utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,  

c) bezpośrednim wstępnym obywatela UE lub jego 

małżonka, pozostającym na utrzymaniu obywatela 

UE lub jego małżonka, a pozostaje w gospodarstwie 

domowym z obywatelem Unii lub jego małżonkiem 

i dołącza do niego lub przebywa z nim na 

terytorium RP, z powodu: zależności finansowej od 

niego lub pozostawania z nim w gospodarstwie 

domowym lub z poważnych względów zdrowotnych 

wymagających osobistej opieki sprawowanej przez 

obywatela UE lub obywatela RP. 

 

Jednak w przypadkach, gdy nie spełniono 

warunków pobytu określonych w ustawie o 

wjeździe, obywatelowi UE nie można odmówić 

rejestracji w sytuacji, gdy prowadzi życie rodzinne 
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Przepisy dyrektywy Przepisy krajowe Ocena Zmiany od 2008 r. 

w rozumieniu europejskiej Konwencji o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności z 

obywatelem UE lub obywatelem RP, do którego 

obywatel UE dołącza bądź z którym przebywa na 

stałe w Polsce (tzn. obejmuje to również partnera). 

W podobnych przypadkach właściwe organy 

ustalają, czy takie związki są rzeczywiste i stałe. 

 

Artykuł 5 ust. 1 i art. 5 ust. 

2 – Prawo wjazdu 

 Na obywateli Unii nie 

nakłada się 

obowiązku 

posiadania wiz 

wjazdowych lub 

równoważnych 

formalności. 

 Ułatwianie 

wydawania 

niezbędnych wiz 

wjazdowych 

pochodzącym z 

państwa trzeciego 

członkom rodziny 

Artykuł 9, art. 10 ust. 

3 i art. 12 ustawy o 

wjeździe 

Zgodny z dyrektywą 

 

Bez zmian. 

Artykuł 6 – Prawo pobytu 

przez okres 

nieprzekraczający trzech 

miesięcy bez warunków ani 

formalności innych niż 

posiadanie dowodu 

tożsamości  

 

Artykuł 15 ustawy o 

wjeździe  

Zgodny z dyrektywą 

Artykuł 6 prawidłowo transponowano do 

prawa polskiego.  

Nowelizacja z 2014 r. dostosowała przepisy do 

dyrektywy w odniesieniu do osób poszukujących 

pracy. Osoby te mają teraz prawo pobytu w Polsce 

przez okres do sześciu miesięcy, a po jego upływie 

muszą udowodnić, że aktywnie kontynuują 

poszukiwanie pracy i mają rzeczywiste szanse na 

zatrudnienie. W istocie to podejście odzwierciedla 

orzeczenie TSUE w sprawie Antonissen C-292/89. 
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Przepisy dyrektywy Przepisy krajowe Ocena Zmiany od 2008 r. 

Artykuł 7 ust. 1 i 2 – Prawo 

pobytu przez okres 

przekraczający trzy miesiące 

przysługujące obywatelom 

UE i członkom ich rodzin na 

podstawie zatrudnienia, 

wystarczających zasobów 

lub statusu studenta 

Artykuły 16 i 18 

ustawy o wjeździe  

Zgodny z dyrektywą 

 

Artykuł 16 zmieniono w 2014 r. i wprowadzono 

możliwość posiadania prywatnego ubezpieczenia 

zdrowotnego, z którego pokrywa się wszelkie 

wydatki na opiekę medyczną lub szpitalną, które 

mogą powstać podczas pobytu na terytorium RP, 

ponieważ poprzednio ustawa odnosiła się tylko do 

publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Przepis 

jest obecnie w pełni zgodny z dyrektywą.  

Artykuł 14 – Zachowanie 

prawa pobytu, dopóki jego 

podmioty nie staną się 

nieracjonalnym obciążeniem 

dla systemu pomocy 

społecznej 

Artykuł 15 ust. 1 pkt 

2) ustawy o wjeździe 

Niepełna transpozycja  

Transpozycja art. 14 jest w dużym stopniu 

niepełna. Ustawa o wjeździe nie dokonała 

transpozycji art. 14 ust. 1 dyrektywy.  

Brakuje w niej przepisu o możliwości 
sprawdzenia, czy spełniono warunki 

ustanowione w art. 7, 12 i 13 dyrektywy. 
Artykuł 24 ustawy o wjeździe stanowi 
jedynie, że organ prowadzący 
postępowanie o zarejestrowanie pobytu 
ustala, czy został spełniony warunek 
posiadania wystarczających środków 

finansowych, o którym mowa w art. 16 ust. 

1 pkt 2 lub 3. 
Nie ma również przepisu stwierdzającego, 
że środek wydalenia nie może być 
automatycznie konsekwencją korzystania 
w RP z systemu pomocy społecznej przez 
obywatela Unii lub członka jego rodziny. 

Konkretnie – jak wskazano powyżej – 
ustawa o wjeździe nie przewiduje 
wydalenia, gdy dana osoba staje się 
nieracjonalnym obciążeniem dla systemu 
pomocy społecznej, ani nie przewiduje 

procedury wydalenia ze względów czysto 
ekonomicznych. 

Transpozycja art. 14 ust. 4 jest niepełna. 
Artykuł 15 ust. 1 pkt 2) ustawy o wjeździe 
stanowi, że osoby poszukujące pracy mają 
prawo pobytu w Polsce przez okres do 

Bez zmian. 



Przeszkody w prawie do swobodnego przemieszczania się i pobytu dla obywateli UE i ich rodzin 
Sprawozdanie na temat sytuacji w Polsce 

____________________________________________________________________________________________ 

 37 

Przepisy dyrektywy Przepisy krajowe Ocena Zmiany od 2008 r. 

sześciu miesięcy, a po jego upływie muszą 
wykazać, że aktywnie kontynuują 
poszukiwanie pracy i mają rzeczywiste 
szanse na zatrudnienie. Dlatego nie można 
ich wydalić, jeżeli udowodnią, że aktywnie 

kontynuują poszukiwanie pracy i mają 
rzeczywiste szanse na zatrudnienie.  
Ustawa o wjeździe nie przewiduje także 
wprost uregulowania, o którym mowa w 

art. 14 ust. 4 lit. a) dyrektywy. Tymczasem 
w rozdziale 5 ustawy o wjeździe 
wymieniono przesłanki wydalenia z 

terytorium RP, a nie przewidziano 
możliwości wydalenia w przypadku 
pracowników i osób pracujących na własny 
rachunek z powodu niespełnienia 
warunków z art. 7, 12 i 13 dyrektywy.  

Artykuł 16 – Prawo stałego 

pobytu 

Artykuły 42, 43, 47 i 

art. 60 ust. 3 ustawy o 

wjeździe 

Zgodny z dyrektywą 

 

Bez zmian. 

Artykuł 24 ust. 1 – Równe 

traktowanie 

 Luka w transpozycji  

Polska nie dokonała transpozycji tego 

przepisu w prawie polskim. 

Bez zmian. 

Artykuł 27 – Ograniczenie 

swobody przemieszczania 

się i pobytu obywateli Unii i 

członków ich rodzin ze 

względów porządku 

publicznego, 

bezpieczeństwa publicznego 

lub zdrowia publicznego 

Artykuły 11, 11a, 26, 

art. 31 ust. 1, art. 35, 

36, 56, 60, 66, 67 i 

68a ustawy o wjeździe 

Zgodny z dyrektywą 

Ustawa o wjeździe nie zawiera przepisów 

ogólnych, takich jak art. 27 dyrektywy, 

jednak wymogi dyrektywy odzwierciedlono 

w kilku przepisach w różnych miejscach 

ustawy o wjeździe.  

W dniu 1 stycznia 2009 r. ustawa o wjeździe uległa 
zmianie dzięki wprowadzeniu art. 11a, który 
ustanawia zasadę proporcjonalności. Artykuł 
stanowi, że decyzja o odmowie wydania wizy 

członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE lub 
decyzja o odmowie wjazdu wydana obywatelowi UE 
powinny uwzględniać zasadę proporcjonalności i 

być wydawane wyłącznie w przypadku, gdy 
zachowanie danej osoby stanowi rzeczywiste, 
aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie dla 
interesu społecznego. Wcześniejsza karalność nie 

może stanowić samoistnej podstawy do podjęcia 
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Przepisy dyrektywy Przepisy krajowe Ocena Zmiany od 2008 r. 

takich decyzji. Ponadto takich decyzji nie można 
wydawać ze względów gospodarczych.  
 
W 2014 r. zmieniono ustawę o wjeździe w celu 
nawiązania do art. 3 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy. 

Artykuł 31 ust. 1a ustawy o wjeździe stanowi, że w 
przypadkach gdy nie zostały spełnione warunki 
zalegalizowania prawa pobytu, właściwy organ nie 
może odmówić zarejestrowania prawa pobytu lub 
wydania karty pobytu obywatelowi Unii będącemu 

członkiem rodziny obywatela UE lub obywatela 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

- który nie jest: a) małżonkiem tych osób,  
b) bezpośrednim zstępnym obywatela UE lub jego 
małżonka w wieku do 21 lat lub pozostającym na 
utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,  
c) bezpośrednim wstępnym obywatela UE lub jego 
małżonka, pozostającym na utrzymaniu obywatela 
UE lub jego małżonka;  

- który dołącza do niego lub przebywa z nim na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z powodu: 
zależności finansowej od niego lub pozostawania z 

nim w gospodarstwie domowym lub z poważnych 
względów zdrowotnych wymagających osobistej 
opieki sprawowanej przez obywatela UE lub 

obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

 

Artykuł 28 – Ochrona przed 

wydaleniem 

Artykuł 67, 68, 69 i 70 

ustawy o wjeździe 

Zgodny z dyrektywą 

Rozdział 5 ustawy o wjeździe jest zgodny z 

dyrektywą. Artykuły 67 i 68 ustawy o 

wjeździe ustanawiają dodatkowe 

przesłanki wydalenia: zagrożenie dla 

obronności lub bezpieczeństwa państwa 

albo bezpieczeństwa publicznego przez 

zagrożenie dla pokoju, ludzkości, 

niepodległości lub obronności RP lub ze 

względu na działalność terrorystyczną. 

Bez zmian. 
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Przepisy dyrektywy Przepisy krajowe Ocena Zmiany od 2008 r. 

Jako że przesłanki te precyzują jedynie, co 

można uznać za względy bezpieczeństwa 

publicznego, wydają się zgodne z 

dyrektywą. 

Artykuł 35 – Nadużycie praw Artykuł 31 ust. 2, art. 

35 ust. 1, art. 36 ust. 

1 pkt 2) i 3), art. 56 

ust. 2, art. 60 ust. 1 

pkt 1), art. 60 ust. 2 

pkt 1) i 3) ustawy o 

wjeździe  

Zgodny z dyrektywą 

 

Przepisy ustawy o wjeździe regulują 

nadużycie, małżeństwo dla pozoru, 

podrabianie lub przerabianie dokumentów 

oraz podawanie fałszywych informacji. 

 

Bez zmian.  
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ZAŁĄCZNIK II: DANE NA TEMAT DECYZJI O ODMOWIE I WYDALEŃ 

 
Tabela 2: Dane na temat odmowy wjazdu, odmowy pobytu i wydaleń 

Dane 

201

2 2013 2014 2015  Przyczyny 

Odmowa wjazdu Obywatele UE: 

14 

Obywatele UE: 3 Brak danych  Brak danych  Dane osobowe obywatela UE figurowały 

w wykazie cudzoziemców, których pobyt 

na terytorium Polski jest niepożądany. 

Odmowa pobytu 1. Obywatele 

UE: 233 

 

2. Członkowie 

rodziny 

obywatela UE: 

7 

1. Obywatele UE: 

244 

 

 

2. Członkowie 

rodziny obywatela 

UE: 9 

1. Obywatele UE: 

131 

 

 

2. Członkowie 

rodziny obywatela 

UE: 10 

1. Obywatele UE: 

128 

 

 

2. Członkowie 

rodziny obywatela 

UE: 2 

Dane osobowe obywatela UE lub członka 

rodziny obywatela UE figurowały w 

wykazie cudzoziemców, których pobyt na 

terytorium RP jest niepożądany. 

Pobyt obywatela UE lub członka rodziny 

obywatela UE na terytorium RP stanowił 

zagrożenie dla obronności lub 

bezpieczeństwa państwa albo ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Wnioskodawca załączył dokumenty bez 

tłumaczenia na język polski. 

Wnioskodawca przebywał poza 

terytorium RP. 

Wydalenia Obywatele UE: 

Brak danych 

Obywatele UE: 24 Obywatele UE: 31 Obywatele UE: 35 Pobyt danej osoby na terytorium RP 

stanowił zagrożenie dla obronności lub 

bezpieczeństwa państwa albo ochrony 

bezpieczeństwa, porządku lub zdrowia 

publicznego.  
 

Źródło: Dane udostępnione przez Urząd ds. Cudzoziemców 
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środków publicznych 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 

 Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej 

 

Petycje 

 

 Petycja nr 0038/2014 złożona do Parlamentu Europejskiego. 

 

Twoja Europa – Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne 

 

 Twoja Europa – Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, kwiecień-czerwiec 2015 r. 

 Twoja Europa – Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, październik-grudzień 2014 r. 

 Twoja Europa – Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, styczeń-marzec 2014 r. 

 Twoja Europa – Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, październik-grudzień 2013 r. 

 Twoja Europa – Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, lipiec-wrzesień 2013 r. 
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 Twoja Europa – Porady, kwartalne sprawozdanie zwrotne, styczeń-marzec 2013 r. 

 

Publikacje 

 

 K. Górska-Rożej, „System Obronny Rzeczypospolitej Polskiej i jego zagrożenia jako 

fundament obronności państwa”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach,  

 dostępna na stronie: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/104-

2015_6.pdf 

 

 M. Ciszek, Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa państwa, dostępna na stronie: 

https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/104/Doc_9.Ciszek.Teoretycz

ne_podstawy_bezpieczenstwa_panstwa.pdf?sequence=1 

 Nowosielska K., „Osoby żyjące w związkach partnerskich nie skorzystają z ubezpieczenia 

zdrowotnego swojego partnera”, Rzeczpospolita 2013, dostępna na stronie internetowej: 

http://www.rp.pl/artykul/1071947-Osoby-zyjace-w-zwiazkach-partnerskich-nie-skorzystaja-z-

ubezpieczenia-zdrowotnego-swojego-partnera.html 

 I. Szeląg, „Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego jako zadanie własne 

samorządu lokalnego”, The Central European Journal of Social Sciences and Humanites 

 Związek Romów Polskich, Raport o sytuacji społeczności romskiej w Polsce, dostępny na 

stronie: http://www.romowie.com/the_report.pdf 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Raport dotyczący sytuacji 

mniejszości – 2015, dostępny na stronie: 

http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/prawo/ustawa-o-mniejszosciac/raporty-

ustawowe/9711,V- -dotyczacy-sytuacji-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-

jezyka-regi.html 

 Oświadczenie Ministra Spraw Wewnętrznych, dostępne na stronie: 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Odpowiedz%20MSW%20z%205.03.2015.pdf  

 

Strony internetowe 

 

 Strona internetowa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: 

http://bip.mazowieckie.pl/cases/content/405 

 Strona internetowa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: 

http://www.paszporty.lodzkie.eu/page/2529 

 Strona internetowa Naczelnego Sądu Administracyjnego RP: 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/297E6A767B  

 Strona internetowa Sądu Najwyższego RP: 

http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/EditForm/I-KZP-

0020_15.pdf 

 http://polska.newsweek.pl/dziecko-lesbijek-nie-moze-otrzymac-w-polsce-aktu-

urodzenia,artykuly,365352,1.html  

 

  

http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/104-2015_6.pdf
http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/104-2015_6.pdf
https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/104/Doc_9.Ciszek.Teoretyczne_podstawy_bezpieczenstwa_panstwa.pdf?sequence=1
https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/104/Doc_9.Ciszek.Teoretyczne_podstawy_bezpieczenstwa_panstwa.pdf?sequence=1
http://www.rp.pl/artykul/1071947-Osoby-zyjace-w-zwiazkach-partnerskich-nie-skorzystaja-z-ubezpieczenia-zdrowotnego-swojego-partnera.html
http://www.rp.pl/artykul/1071947-Osoby-zyjace-w-zwiazkach-partnerskich-nie-skorzystaja-z-ubezpieczenia-zdrowotnego-swojego-partnera.html
http://www.romowie.com/the_report.pdf
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/prawo/ustawa-o-mniejszosciac/raporty-ustawowe/9711,V-Raport-dotyczacy-sytuacji-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-jezyka-regi.html
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/prawo/ustawa-o-mniejszosciac/raporty-ustawowe/9711,V-Raport-dotyczacy-sytuacji-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-jezyka-regi.html
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/prawo/ustawa-o-mniejszosciac/raporty-ustawowe/9711,V-Raport-dotyczacy-sytuacji-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-jezyka-regi.html
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Odpowiedz%20MSW%20z%205.03.2015.pdf
http://bip.mazowieckie.pl/cases/content/405
http://www.paszporty.lodzkie.eu/page/2529
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/297E6A767B
http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/EditForm/I-KZP-0020_15.pdf
http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/EditForm/I-KZP-0020_15.pdf
http://polska.newsweek.pl/dziecko-lesbijek-nie-moze-otrzymac-w-polsce-aktu-urodzenia,artykuly,365352,1.html
http://polska.newsweek.pl/dziecko-lesbijek-nie-moze-otrzymac-w-polsce-aktu-urodzenia,artykuly,365352,1.html
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Wykaz zainteresowanych podmiotów, z którymi przeprowadzono konsultacje 

 

 ILGA Europe, maj 2016 r. 

 KPH, maj 2016 r. 

 Wielkopolski Urząd Wojewódzki, kwiecień 2016 r. 

 Urząd do Spraw Cudzoziemców, marzec 2016 r. 

 Śląski Urząd Wojewódzki, marzec 2016 r. 

 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, marzec 2016 r. 

 Mazowiecki Urząd Wojewódzki, marzec 2016 r. 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, marzec 2016 r. 

 Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, marzec 2016 r.  

 Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej, marzec 2016 r.  

 Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, marzec 2016 r. 
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