
Praktyczny przewodnik: 
Dostęp do procedury azylowej

Identyfikacja

Informacja

Ochrona



Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu 
znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Numer bezpłatnej infolinii (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(*)  Informacje są udzielane nieodpłatnie, większość połączeń również jest bezpłatna 
(niektórzy operatorzy, hotele lub telefony publiczne mogą naliczać opłaty).

Informacje są udzielane nieodpłatnie, większość połączeń również jest bezpłatna (niektórzy operatorzy, hotele lub telefony publiczne mogą 
naliczać opłaty).

Designed by EWORX

Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016

Praktyczny przewodnik:

PL BZ-04-15-715-PL-N ISBN 978-92-9243-735-0 doi:10.2847/519211

© Unia Europejska, 2016

Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła.

Printed in Luxembourg

Wydrukowano na papierze bielonym bez chloru pierwiastkowego (ECF)



2016 PL

Praktyczny przewodnik:
 

Dostęp do procedury azylowej





vWprowadzenie

Wprowadzenie

Będąc często pierwszym punktem kontaktowym dla obywateli państw trzecich docierających do 
Twojego kraju, a  w wielu przypadkach także do UE, odgrywasz decydującą rolę w  zapewnieniu 
skutecznego dostępu do ochrony międzynarodowej. Można go zapewnić przez proaktywną 
identyfikację osób, które mogą potrzebować ochrony, przekazanie im stosownych informacji na 
temat prawa do ubiegania się o  azyl, wskazanie im odpowiednich procedur oraz innych środków 
pomocy i gwarancji proceduralnych przewidzianych dla takich osób.

Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków funkcjonariuszy 
pierwszego kontaktu i  praw osób mogących potrzebować ochrony międzynarodowej w  sytuacji 
pierwszego kontaktu. Służy on jako pomoc w  procesie identyfikacji osób, które mogą chcieć 
ubiegać się o ochronę, a także opisuje sposób zapewnienia odpowiednich gwarancji proceduralnych 
i wsparcia.

Przewodnik składa się z następujących czterech części:

�� Zwiększona rola funkcjonariuszy pierwszego kontaktu w  zapewnieniu dostępu 
do procedury azylowej: zawierająca wprowadzenie do zagadnienia mieszanych 
przepływów migracyjnych oraz przegląd właściwych ram prawnych, w tym w zakresie praw 
podstawowych.

�� Przygotowanie do rozpoznania osoby mogącej chcieć ubiegać się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej: opisująca niezbędne warunki konieczne w odniesieniu do zachowania 
i nastawienia funkcjonariuszy pierwszego kontaktu w celu umożliwienia identyfikacji osób, 
które mogą chcieć wystąpić z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej.

�� Powody, aby przypuszczać, że dana osoba może chcieć wystąpić z  wnioskiem 
o  udzielenie ochrony międzynarodowej: wskazówki na temat elementów, które należy 
wziąć pod uwagę w celu lepszej identyfikacji osób mogących chcieć wystąpić z wnioskiem 
o udzielenie ochrony międzynarodowej.

�� Jak należy dalej postępować: zawierająca wskazówki postępowania w  przypadku, 
gdy zidentyfikowano osobę mogącą chcieć wystąpić z  wnioskiem o  udzielenie ochrony 
międzynarodowej, oraz informacje o  tym, jak postępować, jeżeli wystąpiono z  takim 
wnioskiem. W  tej części omówiono także sytuacje, gdy osoba, która może potrzebować 
ochrony międzynarodowej, nie chce wystąpić z wnioskiem o jej udzielenie.

Należy mieć świadomość, że zgodnie z  unijnym dorobkiem prawnym w  dziedzinie azylu 
funkcjonariusze, którzy jako pierwsi mają kontakt z  osobami ubiegającymi się o  ochronę 
międzynarodową, w  szczególności funkcjonariusze zajmujący się ochroną granic lądowych lub 
morskich lub dokonujący odprawy granicznej, powinni otrzymać stosowne informacje oraz 
niezbędne przeszkolenie w zakresie identyfikacji wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej 
i postępowania z tymi wnioskami.
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Kluczowa rola funkcjonariuszy pierwszego 
kontaktu

Rosnąca skala i  złożoność ruchów migracyjnych skutkują licznymi wyzwaniami na zewnętrznych 
granicach UE. Osoby o  różnych motywach i  celach tworzące mieszane przepływy migracyjne 
przemieszczają się wspólnie, wykorzystując te same trasy i  środki transportu. Podróże te bywają 
długie, trudne i zagrażające życiu; często są też organizowane nielegalnie. Ukryci w ciężarówkach 
i  niewielkich kontenerach lub stłoczeni na nienadających się do żeglugi morskiej łodziach ludzie 
znajdują się często w  trudnych i  groźnych dla życia warunkach, narażeni na niebezpieczeństwo, 
głód, wyzysk oraz nadużycia ze strony przemytników i  handlarzy. Podczas podróży mogą stracić 
najbliższych członków rodziny lub krewnych. Pojawiają się bardzo liczne doniesienia o  osobach 
wykorzystywanych, źle traktowanych, gwałconych oraz zmuszanych do prostytucji lub przestępstw.

Oprócz osób, które wyruszają w  podróż z  przyczyn niezwiązanych z  ochroną, są takie, których 
potrzeby w zakresie ochrony wymagają niezwłocznego działania. Mogą to być osoby potrzebujące 
ochrony międzynarodowej, jak też ofiary handlu ludźmi, tortur, gwałtów lub innych poważnych form 
przemocy, dzieci oddzielone od rodziny lub pozostające bez opieki, narażone na niebezpieczeństwo 
kobiety i inne osoby wymagające szczególnego traktowania.

Zwiększona rola funkcjonariuszy 
pierwszego kontaktu w zapewnieniu 
dostępu do procedury azylowej

Będąc często pierwszym punktem kontaktowym dla obywateli państw 
trzecich docierających do Twojego kraju, a w wielu przypadkach także do 

UE, odgrywasz decydującą rolę w  szybkiej identyfikacji tych osób, zaspokojeniu ich 
podstawowych potrzeb, zagwarantowaniu ich praw podstawowych, przekazaniu im 
informacji oraz wskazaniu im odpowiednich procedur i właściwych organów.

Mieszane 
przepływy 
migracyjne

Osoby mogące 
potrzebować 

ochrony 
międzynarodowej

Wnioskodawcy 
ubiegający 

się o ochronę 
międzynarodową

Beneficjenci 
ochrony mię-
dzynarodowej
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Prawa podstawowe

Wszelkie środki podejmowane na przejściach granicznych oraz w ośrodkach detencyjnych 
powinny być proporcjonalne do celów i  niedyskryminujące oraz powinny w  pełni 
respektować najważniejsze prawa podstawowe, takie jak:

��Godność człowieka, która zakłada, że człowiek posiada wrodzone prawo być 
docenianym, szanowanym oraz traktowanym w sposób etyczny.

�� Prawo do życia, które zakazuje stosowania kary śmierci i egzekucji oraz nakłada 
obowiązek podjęcia środków zapobiegawczych w  sytuacjach, w  których istnieje 
realne i bezpośrednie zagrożenie dla życia jednostki.

�� Zakaz tortur, który stanowi, że nikt nie może być poddawany torturom ani 
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

�� Zasada non-refoulement odnosząca się do obowiązku państw do powstrzymania się 
od wydalania lub w jakikolwiek sposób zawracania osób do miejsca, gdzie groziłoby 
im prześladowanie lub tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie.

�� Prawo do azylu, które daje każdemu prawo do ubiegania się o  ochronę przed 
prześladowaniem i  korzystania z  niej w  innym kraju. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby każda osoba, niezależnie od tego, czy jest dorosłym, czy też 
dzieckiem, miała prawo wystąpienia we własnym imieniu bądź za pośrednictwem 
krewnego lub przedstawiciela z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej.

�� Niedyskryminacja, która zakazuje wszelkiego niesprawiedliwego traktowania 
bądź arbitralnych działań lub rozróżnień ze względu na płeć, przynależność rasową, 
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub 
światopogląd, przekonania polityczne lub wszelkie inne, przynależność do mniejszości 
narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Prawa te przysługują każdej osobie niezależnie od tego, czy wyraźnie wystąpiła 
ona z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby organy przestrzegały zasady poufności 
określonej w  prawie krajowym i  nakazanej prawem UE w  odniesieniu do wszelkich 
informacji, które uzyskują w trakcie swojej pracy. Informacje o tym, że dana osoba ubiega 
się o  udzielenie ochrony międzynarodowej, nie mogą zostać ujawnione władzom kraju 
pochodzenia tej osoby.

Godność 
człowieka

Zasada  
non- 

refoulement

Niedyskry-
minacja

Prawo  
do życia

Prawo  
do azylu

Zakaz  
tortur

Osoba,  
z którą masz  
do czynienia
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Zasada non-refoulement

Zasada non-refoulement odnosi się do spoczywającego na państwach członkowskich 
obowiązku powstrzymania się od wydalania osób lub ich zawracania w jakikolwiek sposób 
do granicy terytoriów lub do dowolnego miejsca, w którym mogą one być prześladowane 
oraz poddawane nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, w  tym 
torturom, nawet jeżeli są one nielegalnymi migrantami. W kontekście azylu zasada non-
refoulement pociąga za sobą wymóg umożliwienia osobom ubiegającym się o  ochronę 
międzynarodową dostępu do terytorium oraz do sprawiedliwych i efektywnych procedur 
azylowych w celu ustalenia, czy danej osobie powinna zostać udzielona ochrona.

Na kim spoczywa ten obowiązek? Zasada non-refoulement jest wiążąca dla wszystkich 
organów państwa, jak też dla każdej innej osoby lub podmiotu działającego w jego imieniu, 
w tym funkcjonariuszy pierwszego kontaktu.

Co on obejmuje? Zakaz wydalania lub zawracania osób zagrożonych prześladowaniami na 
mocy międzynarodowego prawa uchodźczego odnosi się do wszystkich form przymusowego 
usuwania, w tym deportacji, wydalenia, ekstradycji, nieformalnego przekazania lub wydania 
w trybie nadzwyczajnym, jak też zakazu wjazdu wydanego na granicy. Obejmuje on również 
odesłanie w sposób pośredni, czyli zawrócenie osoby do państwa trzeciego, w którym istnieje 
ryzyko jej wydalenia. Przed wydaleniem do państwa trzeciego trzeba w każdym przypadku 
dokonać rzetelnej oceny ryzyka odesłania w  sposób pośredni. Żadnej osoby ubiegającej 
się o  azyl nie należy zawracać do państwa trzeciego w  celu rozpatrzenia jej wniosku bez 
wystarczających gwarancji w  każdym indywidualnym przypadku. Gwarancje te dotyczą 
następujących kwestii: dana osoba będzie podlegać readmisji w  tym państwie, będzie jej 
przysługiwać skuteczna ochrona przed wydaleniem, będzie mogła ubiegać się o azyl i korzystać 
z niego oraz będzie traktowana zgodnie z przyjętymi standardami międzynarodowymi.

Dostęp do procedury azylowej
Aby zapewnić przestrzeganie zasady non-
refoulement oraz skuteczne prawo do azylu, 
każda osoba, która może potrzebować ochrony 
międzynarodowej, musi mieć zapewniony 
dostęp do procedury azylowej.

Wiele osób, które mogą potrzebować ochrony 
międzynarodowej, nie zna swoich praw oraz 

obowiązków i nie ubiega się aktywnie o azyl w kraju, do którego przybyły. Będąc pierwszym punktem 
kontaktowym dla osób obecnych na granicy, masz do odegrania ważną rolę w  ułatwieniu dostępu 
do ochrony międzynarodowej przez proaktywną identyfikację osób, które mogą chcieć wystąpić 
z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, przekazanie im stosownych informacji na temat 
prawa do ubiegania się o azyl oraz wskazanie im odpowiednich procedur.

Środki podejmowane na przejściach granicznych oraz w  ośrodkach detencyjnych to bardzo ważna 
sposobność, aby określić i  zidentyfikować specjalne potrzeby osób wymagających szczególnego 
traktowania. Jako funkcjonariusz pierwszego kontaktu masz również obowiązek określenia 
szczególnych potrzeb osób wymagających szczególnego traktowania oraz skierowania ich do 
organów krajowych w celu dalszej oceny lub udzielenia dalszego wsparcia.

Pamiętaj, że w większości przy-
padków to Ty będziesz pierw-
szą osobą, którą będą one 

mogły poinformować o  swojej potrzebie 
ochrony i szczególnych potrzebach.
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Aby lepiej określić specyficzne potrzeby osób wymagających szczególnego 
traktowania, można skorzystać z  praktycznego narzędzia EASO dotyczącego 
identyfikacji osób ze szczególnymi potrzebami (IPSN) dostępnego pod adresem: 
https://ipsn.easo.europa.eu

Twoją rolę w zapewnieniu dostępu do procedury azylowej określoną w art. 3a kodeksu granicznego 
Schengen1 dodatkowo zwiększono w unijnym dorobku prawnym w dziedzinie azylu, w szczególności 
w  przekształconej dyrektywie w  sprawie procedur azylowych obowiązującej od 20 lipca 2015  r.2. 
Przekształcona dyrektywa w  sprawie procedur azylowych wprowadza między innymi dwa 
podstawowe przepisy, które mają bezpośredni wpływ na Twoją codzienną pracę. Są to:

!
W art. 8 przekształconej dyrektywy w  sprawie procedur azylowych 
zawarto wymóg przekazania informacji o  możliwości wystąpienia 
z  wnioskiem o  udzielenie ochrony międzynarodowej, gdy istnieją 
powody, aby przypuszczać, że osoby przetrzymywane w  ośrodkach 
detencyjnych lub obecne na przejściach granicznych mogą chcieć 
wystąpić z takim wnioskiem. W praktyce oznacza to, że trzeba proaktywnie 
identyfikować takie osoby, informować je o prawie do ubiegania się o azyl 
oraz doradzać im, jak wystąpić z takim wnioskiem.

!
W art. 6 przekształconej dyrektywy w  sprawie procedur azylowych 
zawarto wymóg wskazania osobie, która wyraziła chęć ubiegania się 
o  udzielenie ochrony międzynarodowej (tj. która wystąpiła z  wnioskiem 
o  udzielenie ochrony międzynarodowej), procedury azylowej poprzez 
poinformowanie jej o  miejscu i  sposobie składania wniosków o  udzielenie 
ochrony międzynarodowej.

W przekształconej dyrektywie w  sprawie procedur azylowych opisano także trzy osobne etapy 
dostępu do procedury, wyraźnie rozróżniając wystąpienie z  wnioskiem, rejestrację wniosku 
oraz złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i ich miejsce w obrębie procedury 
azylowej.

Wystąpienie z  wnioskiem o  udzielenie ochrony międzynarodowej oznacza wyrażenie 
w dowolny sposób i wobec dowolnego organu chęci uzyskania ochrony międzynarodowej. Każdy, 
kto wyraził zamiar wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, jest uznawany 
za wnioskodawcę ze wszystkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z tego statusu.

Po wystąpieniu z  wnioskiem o  udzielenie ochrony międzynarodowej właściwe organy muszą taki 
wniosek zarejestrować w odpowiednim terminie – nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, 
jeżeli z wnioskiem wystąpiono do organu odpowiedzialnego za jego zarejestrowanie, lub nie później 
niż w  ciągu sześciu dni roboczych, jeżeli z  wnioskiem wystąpiono do innych organów, takich jak 
policja, straż graniczna, służby imigracyjne lub personel ośrodków detencyjnych. W  wyjątkowych 
okolicznościach, gdy z  wnioskami występuje jednocześnie duża liczba osób i  praktycznie bardzo 
utrudnia to przestrzeganie podanego terminu, może on zostać przedłużony do 10 dni roboczych.

1 Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające 
wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych 
procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona), zwana dalej przekształconą 
dyrektywą w sprawie procedur azylowych.
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Musisz mieć świadomość, że Twoim zadaniem jest identyfikacja osób, które 
mogą chcieć wystąpić z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, 

przekazanie im informacji oraz skierowanie ich do odpowiedniego organu. Nie 
możesz nikomu odmówić dostępu do procedury azylowej. Niezwłoczne i  efektywne 
skierowanie do właściwych organów jest kluczowym elementem zagwarantowania 
prawa do azylu w praktyce. Nie jest Twoim zadaniem ocena, czy osoba, z którą masz do 
czynienia, potrzebuje ochrony oraz czy można jej udzielić ochrony międzynarodowej.

Złożenie wniosku o  udzielenie ochrony 
międzynarodowej oznacza, że wnioskodawca 
dostarczył informacje/dokumenty uzupełniające 
akta założone w  chwili rejestracji wniosku. 
Złożenie wniosku zapoczątkowuje proces jego 
rozpatrywania w  pierwszej instancji. Państwa 
członkowskie mogą ustanowić zasady dotyczące 
sposobu i miejsca składania wniosków.

Należy pamiętać, że lu-
dzie mogą wyrażać zamiar 

ubiegania się o ochronę międzynaro-
dową w różny sposób. Każda wyrażo-
na ustnie lub w formie pisemnej obawa 
przed prześladowaniem bądź poważ-
ną krzywdą w  razie odmowy wjazdu 
kwalifikuje się jako wniosek. Nie musi 
przy tym zostać użyte słowo „azyl” czy 
„uchodźca”. W  razie wątpliwości na-
leży przyjąć, że dana osoba wystąpiła 
z wnioskiem o ochronę.
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Osoby potrzebujące ochrony często podchodzą do umundurowanej osoby i  starają się nawiązać 
z nią kontakt. Wiele z nich mogło jednak doświadczyć złego traktowania ze strony funkcjonariuszy 
w  swoim kraju pochodzenia lub w  innych krajach podczas podróży. Dlatego też w  wielu 
przypadkach nie podejdą do Ciebie bezpośrednio, a więc Twoją rolą jest stworzyć atmosferę zaufania 
i proaktywnie identyfikować osoby, które mogą chcieć wystąpić z wnioskiem o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, jak też kierować osoby, z których wypowiedzi wynika, że ubiegają się o ochronę, 
do odpowiednich organów.

W niniejszej sekcji zawarto wskazówki, w  jaki sposób można się przygotować do wypełnienia 
obowiązków polegających na identyfikacji osób mogących potrzebować ochrony, wpuszczeniu ich 
na terytorium UE, przekazaniu im informacji i wskazaniu im krajowej procedury azylowej.

Bądź proaktywny
Proaktywność oznacza skoncentrowanie wysiłków na elementach, które możesz kontrolować lub 
na które możesz wywierać wpływ. Proaktywne podejście pomoże Ci wypełniać obowiązki.

Funkcjonariusze straży granicznej oraz funkcjonariusze pierwszego kontaktu mają obowiązek 
proaktywnie zapewniać skuteczny dostęp do procedury azylowej. Są oni zobowiązani do 
identyfikacji osób, które mogą chcieć wystąpić z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
poinformowania ich o  prawie do ubiegania się o  azyl oraz przekazania im informacji o  tym, jak 
wystąpić z  wnioskiem. Mają też obowiązek poinformować osoby, które wystąpiły z  wnioskiem 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, w jaki sposób złożyć wniosek.

Czy działasz proaktywnie czy reaktywnie?

Osoba proaktywna używa języka proaktywnego (mogę, będę, wolę itp.) oraz koncentruje 
wysiłki na obszarze swoich wpływów – na rzeczach, które może kontrolować i na które 
może wywierać wpływ.

Osoba reaktywna używa języka reaktywnego (nie mogę, muszę, gdyby itp.) i koncentruje 
wysiłki na obszarze swoich obaw – na rzeczach, nad którymi ma niewielką kontrolę lub nie 
ma jej w ogóle.

Przygotowanie do rozpoznania osoby 
mogącej chcieć ubiegać się o udzielenie 
ochrony międzynarodowej
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Obserwuj
Obserwacja nie oznacza po prostu „patrzenia na rzeczy”. To aktywny sposób przyswajania informacji, 
który pozwala nam szybciej i  bardziej precyzyjnie oceniać ludzi oraz okoliczności. Wymaga on 
otwartych oczu i uszu, aby uzyskać jak najwięcej informacji, a następnie je zapamiętać.

� Zwracaj baczną uwagę na wszystko wokół siebie. Staraj się zauważać jak najwięcej  – 
od rzeczy rutynowych po nietypowe  – i  staraj się je zapamiętać. Skup się na różnicach, 
rozróżnieniach, nietypowych sytuacjach i  okolicznościach. Świadomość doświadczanych 
wrażeń jest kluczowym elementem bycia dobrym obserwatorem.

� Szukaj przesłanek, aby przypuszczać, że dana osoba może chcieć wystąpić z  wnioskiem 
o udzielenie ochrony międzynarodowej.

� Zwracaj szczególną uwagę na mowę ciała – wyraz twarzy, gesty, kontakt wzrokowy, postawę 
i  ton głosu  – obserwowanych osób. Zdolność zrozumienia mowy ciała i  posługiwania się nią 
może pomóc w  nawiązaniu kontaktu z  innymi ludźmi oraz określeniu ich potrzeb. Pamiętaj 
jednak, że znaczenie mowy ciała i sygnałów niewerbalnych może się różnić w poszczególnych 
krajach oraz kulturach. Dlatego ważne jest, aby uniknąć nieporozumień oraz powstrzymać się 
od pochopnych interpretacji.

Zwracaj uwagę na osoby wymagające 
szczególnego traktowania
Pamiętaj, że osoba, z którą masz do czynienia, może wymagać szczególnego traktowania 
oraz mieć szczególne potrzeby wymagające dodatkowej uwagi i  niezwłocznego działania. Twoim 
zadaniem jest określenie szczególnych potrzeb osób wymagających szczególnego traktowania oraz 
skierowanie ich do właściwych organów w celu dalszej oceny lub udzielenia dalszego wsparcia.

Przejścia graniczne oraz ośrodki detencyjne to główne miejsca, gdzie mające szczególne potrzeby 
osoby wymagające szczególnego traktowania mogą się zgłosić lub zostać zidentyfikowane. 
Pamiętaj jednak, że potrzeby te mogą nie być widoczne na pierwszy rzut oka i mogą ujawnić 
się na późniejszym etapie.

Upewnij się, że wszelkie środki podejmowane na przejściach granicznych lub w  ośrodkach 
detencyjnych nie mają wpływu na konkretną ochronę przyznaną na mocy prawa międzynarodowego 
osobom potrzebującym ochrony międzynarodowej oraz osobom wymagającym szczególnego 
traktowania, takim jak narażonym na niebezpieczeństwo kobietom i dziewczętom, w tym kobietom 
w  ciąży; dzieciom, w  tym dzieciom pozostającym bez opieki i  oddzielonym od rodziny; ofiarom 
handlu ludźmi; osobom, które padły ofiarą tortur, gwałtów lub innych poważnych form przemocy; 
oraz osobom niepełnosprawnym.

� Jak najszybciej odnotuj osoby wymagające szczególnego traktowania oraz mające 
szczególne potrzeby zgodnie z  praktyką krajową i  przekaż te informacje stosownym 
zainteresowanym stronom w celu zapewnienia niezbędnych gwarancji i wsparcia.

� Upewnij się, że znasz krajowe mechanizmy i  procedury przekazywania spraw oraz 
posiadasz dane kontaktowe odpowiedzialnych instytucji zgodnie z  praktyką krajową, w  tym 
wyspecjalizowanych służb ochrony dzieci, UNHCR oraz innych organizacji świadczących pomoc 
prawną lub inny rodzaj doradztwa dla wnioskodawców.

� Dostosuj swoje podejście, język i  styl komunikacji w  zależności od potrzeb danej osoby. 
Umiejętność budowania zaufania i komunikacji z drugą osobą jest niezbędna zarówno w celu 
identyfikacji możliwych oznak tego, że osoba wymaga szczególnego traktowania, jak i w celu 
zgromadzenia dokładnych informacji.

� Jeżeli to konieczne, zapewnij niezbędną pomoc medyczną lub inną odpowiednią pomoc 
zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką.
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Dzieci pozostające bez opieki lub oddzielone od rodziny

Zgodnie z  właściwymi międzynarodowymi i  europejskimi normami prawnymi oraz 
ustawodawstwem dzieckiem jest każdy człowiek w  wieku poniżej 18 lat, chyba 
że zgodnie z  prawem odnoszącym się do danego dziecka pełnoletność jest osiągana 
wcześniej. Nawet jeżeli nie masz pewności, czy osoba, która twierdzi, że jest dzieckiem, 
rzeczywiście nim jest, należy ją przekazać właściwemu organowi w celu oceny jej wieku 
zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką oraz zgodnie z prawem UE.

Dzieci z  natury wymagają szczególnego traktowania i  jest bardzo ważne, aby 
wykazywać szczególną wrażliwość na ich szczególne potrzeby, zwłaszcza 
w  przypadku gdy pozostają one bez opieki lub są oddzielone od rodziny. Dzieci 
pozostające bez opieki i  oddzielone od rodziny należy jak najszybciej zidentyfikować 
oraz przekazać odpowiedzialnym organom zgodnie z  krajowym ustawodawstwem 
i  praktyką. Zgodnie z  prawem UE w  przypadku dzieci pozostających bez opieki należy 
zapewnić określone gwarancje, w tym w szczególności wyznaczenie przedstawiciela w jak 
najkrótszym terminie. Upewnij się, że znasz krajowe procedury przekazywania spraw 
oraz posiadasz dane kontaktowe wyspecjalizowanych służb ochrony dzieci oraz innych 
odpowiedzialnych zainteresowanych stron.

Bądź zawsze czujny(-a) i  zwracaj uwagę na ewentualne oznaki handlu ludźmi. Czy 
w  sytuacji, którą widzisz, jest coś niezwykłego? Czy dziecko jest ciche, obojętne/
nieobecne, zachowuje się chaotycznie, jest wystraszone, zdenerwowane? Czy ktoś czeka 
na dziecko czy może dziecko patrzy na innego dorosłego? Jeżeli w dowolnym czasie pojawi 
się uzasadnione podejrzenie, że dziecko może stać się ofiarą handlu ludźmi lub wymaga 
ochrony w  inny sposób, należy niezwłocznie zastosować mechanizm przekazywania 
spraw oraz wstępnego dochodzenia zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką.

Pamiętaj, aby komunikować się w przyjazny sposób, biorąc pod uwagę wiek i dojrzałość 
dziecka. Informuj dziecko, co się dzieje i co się wydarzy. Zapewnij dostęp do podstawowych 
usług.

We wszystkich działaniach i decyzjach dotyczących dzieci sprawą nadrzędną musi 
być najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. Ogólną zasadą jest, że dzieci nie 
powinno się oddzielać od towarzyszących im rodziców lub krewnych, chyba że istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że pozostanie z nimi nie jest w ich najlepszym interesie. W takim 
przypadku należy niezwłocznie poinformować wyspecjalizowane służby ochrony dzieci 
zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką.

Należy przestrzegać zasady non-refoulement. Jeżeli ma dojść do powrotu, niezbędne 
jest przestrzeganie zabezpieczeń dotyczących dzieci wskazanych w  art. 10 dyrektywy 
w sprawie powrotów.

Nie kieruj się uprzedzeniami
Kategoryzacja ludzi, których widzimy po raz pierwszy, oraz wykorzystywanie stałych metod radzenia 
sobie z  powtarzalnymi zadaniami jest reakcją normalną i  większość z  nas działa w  ten sposób. 
Należy jednak mieć tego świadomość i nie kierować się uprzedzeniami bez względu na uprzednie 
doświadczenia osobiste i zawodowe. Musisz mieć świadomość, że każdy może potrzebować ochrony 
bez względu na to, jak wygląda i jak się zachowuje.

Nie kieruj się uprzedzeniami. Otwarty umysł oznacza elastyczność oraz dostosowywanie się do 
nowych i odmiennych doświadczeń, procedur oraz wyzwań. Osoby otwarte żywią mniej uprzedzeń 
i są bardziej skłonne zmieniać swoje opinie po zapoznaniu się z nowymi faktami.
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Okazuj szacunek
Pracujesz w  złożonym i  wymagającym środowisku. Masz codziennie do czynienia ze stresującymi 
sytuacjami i stykasz się z ludźmi, którzy są wystraszeni, doznali urazów psychicznych lub są nieufni 
wobec władz, a także z innymi, którzy kłamią, oszukują i są agresywni.

Będąc często pierwszym punktem kontaktu dla obywateli państw trzecich docierających do UE, 
reprezentujesz jednak swój kraj oraz całą Unię. Powinieneś (powinnaś) zachowywać się zawsze 
w  sposób profesjonalny, etyczny i  wystawiający dobre świadectwo Tobie oraz organowi, który 
reprezentujesz.

Pamiętaj, aby zawsze okazywać szacunek. Każdego należy traktować z  szacunkiem. Zawsze 
szanuj godność człowieka oraz wykazuj wrażliwość na różnorodność i różnice kulturowe.

Okazuj szacunek, aby zbudować zaufanie i być szanowanym. Pomyśl o tym, że aby zdobyć szacunek, 
najpierw musisz go okazać. Brak szacunku wywołuje napięcie, które może prowadzić do konfliktu.

Nie dyskryminuj
Nikt nie ma prawa dyskryminować innej osoby. Zachowania dyskryminujące, niesprawiedliwe 
traktowanie lub inne praktyki dyskryminacyjne są naruszeniem praw podstawowych.

Aby uniknąć dyskryminacji i  wykazać wrażliwość, ważne jest, aby komunikować się w  języku, 
który dana osoba rozumie, oraz w  sposób, który sprawia, że czuje się ona bezpiecznie. Jeżeli jest 
to niezbędne, dostosuj swoje podejście, język i styl komunikacji w zależności od płci, wieku, stanu 
fizycznego i psychicznego lub poziomu wykształcenia osoby, z którą masz do czynienia.

Nie osądzaj
Nie oceniaj z góry innych osób z racji ich postępowania, zachowania lub wyglądu. Zamiast osądzać 
osobę na podstawie tego, co zrobiła lub jak wygląda, podejmij wysiłek, aby dowiedzieć się więcej 
o  niej oraz o  jej sytuacji. Dalsza procedura odbędzie się w  innym miejscu i  przeprowadzą ją inni 
funkcjonariusze, którzy ocenią potrzeby tej osoby w  zakresie ochrony oraz jej prawo do ochrony 
międzynarodowej.

Nie wyrażaj swojego osądu werbalnie ani niewerbalnie. Jeżeli zdasz sobie sprawę, że kogoś 
oceniasz, powstrzymaj się i pamiętaj, że Twoim zadaniem jest obserwować.

Aktywnie słuchaj
Bądź dobrym słuchaczem. Aktywne słuchanie jest jednym z kluczowych składników umiejętności 
komunikacyjnych. Rzeczywiście kogoś słuchając, nie tylko słyszysz go, ale okazujesz też szczere 
zainteresowanie tym, co mówi. W ten sposób możesz okazać szacunek rozmówcy, co z kolei wpływa 
zarówno na jakość, jak i ilość informacji, jakie zdołasz uzyskać.

� Słuchaj ze szczerym zainteresowaniem i z zamiarem zrozumienia. Możesz zwięźle streszczać 
relację wnioskodawcy, powtarzając najważniejsze elementy jego słowami, aby pokazać, że 
aktywnie go słuchasz i  rozumiesz, co mówi. Możesz też podsumować jego wypowiedź, aby 
zapewnić go, że rzeczywiście słuchasz.

� Zachęć rozmówcę do mówienia. Zachęcaj go pytaniami, takimi jak: „Proszę powiedzieć o tym 
więcej” lub „Co stało się potem?”. Zachęca to wnioskodawcę do kontynuowania relacji oraz 
przyczynia się do jej podtrzymania i rozszerzenia.

http://www.littlethingsmatter.com/blog/2010/03/16/to-earn-respect-you-must-show-respect/
http://www.littlethingsmatter.com/blog/2010/03/16/to-earn-respect-you-must-show-respect/
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� Zadawaj pytania, aby okazać zainteresowanie. Pamiętaj jednak, że najdokładniejsze 
i najbardziej przydatne informacje pojawiają się podczas swobodnych wypowiedzi. Jeżeli będziesz 
zbyt często przerywać, aby zadać dodatkowe pytania, może to osłabić motywację lub pewność 
siebie rozmówcy i zmniejszyć prawdopodobieństwo uzyskania kompletnej relacji.

� Upewnij się, że osoba, z którą masz do czynienia, rozumie, co mówisz. Odpowiedzialność za 
komunikację spoczywa na Tobie. Skorzystaj z okazji, aby sprawdzić, czy rozmówca Cię rozumie, 
na przykład prosząc go o powtórzenie własnymi słowami ważnych elementów przekazanych 
mu informacji.

Użyj właściwego stylu komunikacji, wykazując się 
wrażliwością
Różnice dotyczące języka, kultury i  doświadczenia mogą skutkować barierami w  komunikacji. 
Na zdolność osoby do jasnego wyrażania się może też wpływać wiele innych czynników, takich 
jak wiek, płeć, stres, zdrowie fizyczne i  psychiczne, a  także okoliczności środowiskowe. Potrzeba 
komunikowania się za pośrednictwem tłumaczy także zwiększa ryzyko nieporozumień.

Dlatego ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z czynników, które mogą zakłócać proces komunikacji, 
oraz odpowiednio dostosować swój styl komunikacji i język. Pomoże to zmniejszyć uczucie niepokoju 
i stresu u rozmówcy oraz zapewni odpowiednią jakość i ilość uzyskanych informacji.

� Wykaż wrażliwość na sytuację osobistą rozmówcy, jeżeli jest ona znana, i dostosuj do niej 
swój styl komunikacji.

� Użyj odpowiedniego języka, który rozmówca jest w stanie zrozumieć. Zawsze staraj się 
komunikować tak precyzyjnie, prosto i jasno, jak jest to możliwe.

� Poinformuj rozmówcę, czego od niego oczekujesz, uwzględniając szczegóły, które często 
bierzemy za oczywistość  – kim jesteś, dokąd idziesz, dlaczego zamykasz drzwi do pokoju 
przesłuchań itp., a  także wyjaśniając samą procedurę. Nie zakładaj, że każdy rozumie rzeczy 
w taki sam sposób, jak Ty.

� Zapewnij poufność. Wyjaśnij, że wszystko, co zostanie powiedziane, pozostanie poufne, 
chyba że informacje te muszą zostać udostępnione innym organom rządowym.

� Pozwól rozmówcy swobodnie się wypowiadać. Zachęć rozmówcę, aby zrelacjonował 
zdarzenie lub sytuację własnymi słowami, we własnym tempie i bez przerywania.

� Zadawaj odpowiednie pytania we właściwy sposób. Pytania otwarte pokazują, że 
rozmówca znajduje się w centrum Twojej uwagi. Rozmowę rozpocznij od pytań łatwych.

� Daj każdemu szansę się wypowiedzieć. Zadbaj, aby nikt nie interweniował ani nie udzielał 
odpowiedzi na pytania w imieniu danej osoby, chyba że działa w jej najlepszym interesie.

Współpraca z tłumaczem

Unijny dorobek prawny w  dziedzinie azylu zobowiązuje państwa członkowskie do 
zapewnienia pomocy tłumaczy w zakresie niezbędnym dla ułatwienia dostępu do procedury 
azylowej, gdy istnieją powody, aby przypuszczać, że osoby przetrzymywane w ośrodkach 
detencyjnych lub obecne na przejściach granicznych mogą chcieć wystąpić z wnioskiem 
o udzielenie ochrony międzynarodowej. Często występuje potrzeba skorzystania z usług 
tłumacza, aby przezwyciężyć różnice językowe między daną osobą a  funkcjonariuszem. 
Współpraca z  tłumaczem wymaga jednak dostosowania sposobu komunikacji z  daną 
osobą oraz sposobu prowadzenia rozmowy. Oto kilka kwestii, o których warto pamiętać 
podczas korzystania z usług tłumacza:
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�� Zwróć uwagę na dobór tłumacza. Jeżeli prosi o to wnioskodawca i jest to możliwe, 
tłumacz powinien być tej samej płci, co wnioskodawca.

�� Poinformuj tłumacza o jego zadaniu i roli podczas rozmowy.

��Upewnij się, że dana osoba rozumie tłumacza, a tłumacz ją.

�� Zwracaj się do rozmówcy bezpośrednio (w drugiej osobie), a  nie przez tłumacza 
w trzeciej osobie.

�� Staraj się mówić wolno i  wyraźnie oraz robić częste przerwy, aby zapewnić 
tłumaczowi możliwość przetłumaczenia krótkich fragmentów wypowiedzi, 
w szczególności wtedy, gdy udzielasz szczegółowych lub złożonych wyjaśnień.

Te zasady są jeszcze ważniejsze, gdy korzystasz z  usług tłumacza świadczonych przez 
telefon.

Zwracaj uwagę na swoją mowę ciała
Mowa ciała jest rodzajem komunikacji niewerbalnej, w której myśli, intencje lub uczucia wyrażamy 
zachowaniami fizycznymi, takimi jak wyraz twarzy, postawa, gesty, ton głosu lub wykorzystanie 
przestrzeni. Zdolność zrozumienia i stosowania komunikacji niewerbalnej jest potężnym narzędziem 
komunikacyjnym.

� Bądź świadomy(-a) swojej komunikacji niewerbalnej. Mowa ciała jest ważnym narzędziem 
budowania zaufania oraz nawiązywania i utrzymywania relacji.

� Wybieraj odpowiednie gesty i postawy. Stosuj otwartą mowę ciała (unikaj krzyżowania rąk, 
przyjmowania zamkniętej postawy itp.). Użyj odpowiedniego tonu głosu i mimiki, aby stworzyć 
bezpieczne i otwarte środowisko. W pewnych sytuacjach w stworzeniu atmosfery zrozumienia 
pomóc może naśladowanie mowy ciała wnioskodawcy.

� Szanuj przestrzeń osobistą rozmówcy i  nawiąż odpowiedni kontakt wzrokowy. Jeżeli 
wnioskodawca nie chce bezpośredniego kontaktu wzrokowego, uszanuj to.

� Pamiętaj o  różnicach kulturowych i  związanych z  płcią w  komunikacji niewerbalnej. 
Znaczenie mowy ciała i sygnałów niewerbalnych różni się między kulturami, a różnice te mogą 
powodować nieporozumienia. Powstrzymaj się od pochopnych interpretacji mowy ciała osoby, 
z którą masz do czynienia.

Bądź świadomy(-a) swojej sytuacji osobistej
Każdy funkcjonariusz pierwszego kontaktu musi wykonywać swoje 

zadania w trudnych okolicznościach, często stykając się z ludźmi z odmiennych kultur, 
z  odmiennych środowisk społecznych i  z odmiennymi doświadczeniami życiowymi. 
Takie ciekawe, ale zarazem niezwykle wymagające środowisko pracy może skutkować 
popadaniem w rutynę, stresem i frustracją, a nawet objawami urazu wtórnego, takimi 
jak natrętne myśli, chroniczne zmęczenie, smutek, gniew, trudności z koncentracją, 
obojętność, wyczerpanie emocjonalne, lęk, wstyd, choroba fizyczna czy absencja.

Życie prywatne bywa źródłem stresu i  problemów, które mogą wpływać na Twój 
stosunek do zadań oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem w pracy.

Musisz mieć świadomość tych czynników i podejmować stały wysiłek w celu zminima-
lizowania ich wpływu. W razie potrzeby nie wahaj się poprosić współpracowników lub 
przełożonych o wsparcie bądź zasięgnąć profesjonalnej porady.
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Wiele osób mogących potrzebować ochrony międzynarodowej nie ubiega się aktywnie o  azyl 
w kraju, do którego przybyły. Wiele z nich nie zna swoich praw i obowiązków lub mogą zdecydować 
się nie wnioskować o  ochronę ze względu na swoją szczególną sytuację bądź dlatego, że zostały 
wprowadzone w błąd co do swoich praw i możliwości, na przykład przez przemytników. Nierealne 
jest oczekiwanie, że będą one znać skomplikowaną procedurę azylową i  zasady obowiązujące 
na mocy rozporządzenia dublińskiego, będą miały pełne zaufanie do władz pozwalające im 
bezpośrednio opowiedzieć o swoich obawach na granicy lub w ośrodku detencyjnym bądź też będą 
znały odpowiednie słowa i wyrażenia pozwalające uzyskać dostęp do procedury.

Obowiązkiem osób będących pierwszym punktem kontaktu na granicach jest określenie, kiedy dana 
osoba wyraża zamiar wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ochrony, oraz proaktywna identyfikacja 
takich osób i przekazanie im informacji, gdy istnieją powody, aby przypuszczać, że osoby te mogą 
chcieć ubiegać się o azyl.

Pamiętaj, że w  większości przypadków to Ty będziesz pierwszą osobą, którą będą one 
mogły poinformować o swojej potrzebie ochrony. Dlatego też kontakt z Tobą jest pierwszym, 
ważnym etapem na drodze do zapewnienia im tej ochrony. Błędna identyfikacja na granicach oraz 
nieprzekazanie wniosku o azyl do właściwego organu może nieść poważne konsekwencje dla osoby 
potrzebującej ochrony międzynarodowej. Osoba ta może zostać zawrócona do kraju, gdzie jej 
życie lub wolność są zagrożone lub mogą jej zagrażać prześladowania, śmierć, okrutne, nieludzkie 
i poniżające traktowanie bądź inne poważne naruszenia praw człowieka.

W niniejszej sekcji zawarto porady i wskazówki pomagające funkcjonariuszom pierwszego kontaktu 
w identyfikacji osób, które mogą chcieć wystąpić z wnioskiem, oraz mające na celu zapewnienie, aby 
żadne przesłanki w tym zakresie nie zostały przeoczone.

Kto może chcieć wystąpić z wnioskiem?
� Pamiętaj, że nie możesz nikomu odmówić dostępu do procedury azylowej.

Każdy ma prawo do ubiegania się o azyl.

� Zawsze pamiętaj, że każdy może być uchodźcą.

Każdy może potrzebować ochrony bez względu na to, jak wygląda i jak się zachowuje. W ramach 
mieszanych przepływów migracyjnych osoby o różnych motywach i celach podróżują wspólnie, 
często wykorzystując te same trasy i środki transportu. Dlatego też uchodźcy oraz osoby, które 
wyruszyły w podróż z powodów niezwiązanych z ochroną, mogą wyglądać i zachowywać się 
w taki sam sposób.

Pamiętaj, że Twoim zadaniem jest identyfikacja osób, które mogą chcieć wystąpić z wnioskiem 
o  udzielenie ochrony międzynarodowej, przekazanie im informacji oraz skierowanie ich do 
odpowiedniego organu. Nie jest Twoim zadaniem ocena, czy osoba, z którą masz do czynienia, 
potrzebuje ochrony oraz czy zostanie jej przyznana ochrona międzynarodowa. Dalsze procedury 
odbędą się w innym miejscu i przeprowadzą je inni funkcjonariusze, którzy ocenią potrzeby tej 
osoby w zakresie ochrony oraz ustalą, czy przysługuje jej ochrona międzynarodowa.

� Tak, każdy może być uchodźcą niezależnie od kraju pochodzenia, przynależności etnicznej 
lub wyglądu.

Powody, aby przypuszczać, że dana 
osoba może chcieć wystąpić z wnioskiem 
o udzielenie ochrony międzynarodowej
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Każdy może być uchodźcą niezależnie od tego, czy

� wjechał do państwa członkowskiego lub przebywa na jego terytorium nielegalnie, 
posługując się fałszywymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami bądź w  ogóle 
nie posiadając dokumentów, nawet jeżeli zabroniono mu wjazdu ze względu na to, że był 
w przeszłości nielegalnym imigrantem;

� jest ofiarą handlu ludźmi. Ofiara handlu ludźmi może potrzebować potrzeby niezależnie 
od kwestii handlu ludźmi. Może także wystąpić z  wnioskiem o  udzielenie ochrony 
międzynarodowej, pragnąć wyzwolić się ze swojej sytuacji; sama procedura azylowa może też 
być wykorzystywana przez handlarzy jako sposób ułatwienia pobytu danej osoby w państwie 
przyjmującym;

� jest dzieckiem pozostającym bez opieki. W  unijnym dorobku prawnym w  dziedzinie 
azylu przewidziano określone gwarancje w  celu zapewnienia, aby dziecko pozostające bez 
opieki mogło korzystać ze swoich praw i wypełniać swoje obowiązki w kontekście azylu. Jako 
że dziecko z  natury wymaga szczególnego traktowania, bardzo ważne jest, aby wykazać 
szczególną wrażliwość na wszelkie dodatkowe oznaki szczególnych potrzeb i  zawsze działać 
w najlepszym interesie dziecka.

Osoby z wieloma potrzebami w zakresie ochrony

Pamiętaj, że oprócz potrzeby ochrony międzynarodowej niektóre osoby mogą mieć inne 
potrzeby w zakresie ochrony, które wymagają pilnej uwagi. Na przykład dana osoba może 
być zarówno ofiarą handlu ludźmi, jak i  uchodźcą bądź zarówno dzieckiem pozostającym 
bez opieki, jak i uchodźcą. Identyfikacja takich wielu potrzeb oraz wskazanie odpowiednich 
procedur mogą być bardzo trudne, zwłaszcza w fazie bezpośrednio po przybyciu danej osoby.

Kategoryzacja poszczególnych grup przybyłych nie powinna jednak odwracać uwagi od 
wdrożenia środków mających na celu ochronę praw człowieka wszystkich osób bez różnicy, 
w tym prawa do azylu. Tak więc na przykład w przypadku ofiar handlu ludźmi oraz dzieci 
pozostających bez opieki należy jak najszybciej zastosować odpowiednie mechanizmy 
ochrony. Należy im jednak także zagwarantować prawo do azylu, więc równocześnie 
trzeba wdrażać wymagane działania w kontekście azylu.

Orientacyjna lista przesłanek

Przesłanki, że dana osoba może chcieć wystąpić z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
mogą się przejawiać na różne sposoby. Można je zidentyfikować w  wyniku obserwacji, 
bezpośredniego kontaktu z daną osobą lub innymi osobami, analizy dokumentów przedstawionych 
przez daną osobę bądź w związku z innymi okolicznościami. Aby rozpoznać takie przesłanki szybciej 
i w bardziej precyzyjny sposób, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

Pamiętaj, że podana poniżej lista przesłanek ma charakter wyłącznie 
orientacyjny i  w żadnym przypadku nie zawiera wszystkich możliwych 
przesłanek czy ich wariantów. Nie należy jej traktować jako ścisłej formuły, 

lecz jako poradę, na których czynnikach należy się skupić przy ocenie możliwości, że 
dana osoba może chcieć wystąpić z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej.
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Kim jest dana osoba i skąd pochodzi

Kraj pochodzenia

Twoja ogólna wiedza o  aktualnej sytuacji w  kraju pochodzenia danej osoby, w  tym o  ogólnych 
okolicznościach politycznych, sytuacji w  zakresie bezpieczeństwa, jak też poszanowaniu praw 
podstawowych, jest ważnym źródłem informacji pomagających w dokładnej identyfikacji osób, które 
mogą chcieć wystąpić z  wnioskiem o  udzielenie ochrony międzynarodowej. Na przykład krajami 
pochodzenia uchodźców są często kraje pogrążone w  wojnie (domowej) lub konflikcie zbrojnym 
bądź rządzone przez dyktatury. Należy jednak pamiętać, że żaden kraj nie może zostać uznany za 
ogólnie bezpieczny dla wszystkich swoich obywateli, w związku z czym nawet osoby pochodzące 
z bezpiecznego kraju pochodzenia mogą potrzebować ochrony.

Przynależność etniczna, religia, narodowość

Niezależnie od ogólnego kontekstu kraju pochodzenia szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy 
dana osoba należy do mniejszości (narodowej, etnicznej lub religijnej), gdyż takie mniejszości często 
stają się celem prześladowań lub przemocy. Nie oznacza to jednak, że osoby należące do większości 
nie mogą potrzebować pomocy.

Ogólne okoliczności przyjazdu

Kontekst przyjazdu dużych grup i pojedynczych osób lub rodzin może stwarzać różne oczekiwania 
co do profilu przybyłych i ich potrzeb w zakresie ochrony. Należy jednak pamiętać, że uchodźcy nie 
podróżują wyłącznie w ten czy inny sposób.

Wiek

Dzieci z natury wymagają szczególnego traktowania i jest bardzo ważne, aby wykazywać szczególną 
wrażliwość na ich potrzeby w  zakresie ochrony, zwłaszcza w  przypadku gdy pozostają one bez 
opieki lub są oddzielone od rodziny. Każdy funkcjonariusz mający do czynienia z dzieckiem powinien 
działać w jego najlepszym interesie, być w stanie komunikować się z nim w przyjazny sposób oraz 
uwzględniać jego ewentualne dodatkowe szczególne potrzeby.

W przypadku gdy istnieją przesłanki wskazujące na przemyt dzieci lub handel nimi, należy rozważyć 
specjalne środki ochronne. Dodatkowe informacje znajdują się w  podręczniku Fronteksu 
dotyczącym dzieci3.

Płeć

Szczególne zagrożenia w  kontekście migracji mogą dotyczyć kobiet i  dziewcząt ze względu na 
ich doświadczenia w  kraju pochodzenia i  podczas podróży oraz z  powodu różnic społecznych lub 
kulturowych w  kraju przyjmującym. W  związku z  tym należy zwrócić szczególną uwagę na ich 
ewentualną ochronę lub dodatkowe szczególne potrzeby. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie 
kobiety są w równym stopniu narażone.

Należy zadbać o  szczególne wsparcie, aby kobiety i  dziewczęta mogły rozmawiać z  Tobą 
z  zapewnieniem prywatności oraz aby nikt inny nie interweniował ani nie udzielał odpowiedzi 
w ich imieniu. Komunikaty należy im również przekazywać bezpośrednio, aby nie były pozbawione 
istotnych informacji oraz zdolności do podejmowania samodzielnych decyzji, w tym o wystąpieniu 
o ochronę międzynarodową lub inną pomoc.

Jeżeli to możliwe, należy zapewnić obecność funkcjonariuszki pierwszego kontaktu i  tłumaczki. 
Kobiet nie należy zmuszać, aby mówiły o incydentach lub przestępstwach związanych z przemocą 
seksualną. W stosownych przypadkach, uwzględniając ich wiek, kobietom należy taktownie zadać 
pytanie, czy są w ciąży, i w razie potrzeby poinformować je o dostępnej pomocy.

3 http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf
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Status rodzinny

Ważne jest uwzględnienie statusu rodzinnego danej osoby. Niektóre kategorie osób, takie jak dzieci 
pozostające bez opieki lub oddzielone od rodziny, samotne kobiety i rodzice samotnie wychowujący 
dzieci, mogą znajdować się w  szczególnie trudnej sytuacji i  mieć dodatkowe szczególne potrzeby 
oprócz ochrony.

To, co mówi dana osoba
Wypowiedzi danej osoby są kluczowym i  często jedynym wskazaniem, czy chce ona wystąpić 
z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej bądź też mogą one stanowić taki wniosek. Za 
przesłankę należy tutaj zwłaszcza uznać sytuację, w której dana osoba wyraża w jakikolwiek sposób 
lęk lub obawę przed prześladowaniem bądź poważną krzywdą w  razie odmowy wjazdu. Poniżej 
wymieniono niektóre z kluczowych słów, wyrażeń lub komunikatów potencjalnie sygnalizujących, 
że dana osoba może chcieć wystąpić z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej:

�� Lęk: na przykład jeżeli dana osoba obawia się powrotu do swojego kraju; obawia się 
prześladowania; obawia się uwięzienia w swoim kraju; obawia się, że zostanie zabita, jeżeli 
zostanie zawrócona do swojego kraju.

�� Śmierć: na przykład jeżeli dana osoba obawia się, że zostanie zabita po powrocie.

�� Prześladowanie: na przykład jeżeli dana osoba mówi, że była prześladowana w swoim kraju 
lub obawia się prześladowania po powrocie.

�� Tortury: na przykład jeżeli dana osoba mówi, że ona lub członkowie jej rodziny byli 
torturowani bądź jeżeli pokazuje blizny albo inne obrażenia mogące być skutkiem tortur.

�� Wojna: na przykład jeżeli dana osoba mówi, że w jej kraju trwa wojna (domowa) lub konflikt 
zbrojny; obawia się śmierci na wojnie itp.

�� Powrót: na przykład jeżeli dana osoba mówi, że nie może wrócić do swojego kraju; obawia 
się wrócić; nie ma dokąd wrócić; obawia się prześladowania, więzienia, tortur lub śmierci, 
jeżeli zostanie zawrócona do swojego kraju.

�� UNHCR (ONZ) lub prawnik: na przykład jeżeli dana osoba pyta o  biuro ONZ lub UNHCR; 
chce rozmawiać z przedstawicielem UNHCR; chce rozmawiać z prawnikiem itp.

Co można zaobserwować (wygląd i zachowanie)

Próba kontaktu z funkcjonariuszem/unikanie go

Prawie wszędzie na świecie funkcjonariusza można rozpoznać po mundurze. Mundur oznacza władzę 
i może wywierać ogromny wpływ na psychikę ludzi. Osoby, które mogą chcieć wystąpić z wnioskiem 
o  udzielenie ochrony międzynarodowej, często podchodzą do umundurowanej osoby i  starają się 
nawiązać z nią kontakt. Pamiętaj jednak, że niektórzy ludzie pochodzą z krajów, w których mundur 
budzi nieufność, a nawet lęk. Ludzie często unikają osób w mundurach, obawiając się konsekwencji 
nielegalnego wjazdu, posiadania podrobionych lub fałszywych dokumentów bądź nieposiadania 
dokumentów w  ogóle. W  takich przypadkach należy umieć zinterpretować podobne sygnały, aby 
móc odpowiednio zareagować lub udzielić pomocy.

Miej świadomość, że zeznania ustne wnioskodawcy są bardzo często odbie-
rane w języku, który nie jest jego pierwszym językiem, lub za pośrednictwem 
tłumacza. Ta bariera językowa może mieć wpływ na wzajemne zrozumienie 

i powodować pozorne niespójności lub rozbieżności w tym, co mówi dana osoba.
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Lęk

Lęk skutkuje wysokim poziomem stresu, który może się przejawiać na wiele sposobów, zarówno 
pod względem fizycznym, jak i  emocjonalnym. Silny lęk może całkowicie paraliżować, skutkując 
biernością i  apatią. Może jednak też powodować nadpobudliwość, agresję lub niecodzienne 
zachowania. Musisz mieć świadomość, że każdy może potrzebować ochrony bez względu na to, jak 
się zachowuje.

Pamiętaj, że lęk i stres mogą utrudniać osobie, z którą masz do czynienia, zrozumienie Twoich pytań 
i  skupienie się. Dlatego ważne jest, aby stworzyć bezpieczną atmosferę, przekazując informacje 
i udzielając wyjaśnień.

Interakcje między ludźmi

Niemal wszystkie grupy opierają się na wzajemnych zależnościach niezależnie od rozmiaru grupy, 
stopnia jej sformalizowania oraz aktywności, na jakiej się koncentruje. W  obrębie grupy mogą 
wykształcać się różne relacje – zarówno pozytywne, bazujące na wzajemnym zaufaniu i wsparciu, jak 
i niezdrowe, polegające na zależności, poddaniu, kontroli i nadużyciach. Dlatego bardzo ważne jest, 
aby zwracać uwagę na interakcje między członkami grupy oraz wypatrywać objawów niezdrowych 
i problematycznych relacji. Daj każdemu możliwość indywidualnej rozmowy z Tobą – w tym dzieciom 
i kobietom. Zadbaj, aby nikt nie interweniował ani nie udzielał odpowiedzi na pytania w ich imieniu, 
chyba że działa w ich najlepszym interesie.

Wygląd (urazy, blizny, odzież, rzeczy osobiste itp.)

Widoczne rany, urazy lub blizny mogą być wyraźnym wskazaniem potrzeb w  zakresie ochrony. 
Inne oznaki zewnętrzne, takie jak rodzaj i  wygląd odzieży, adekwatność bagażu oraz inne rzeczy 
osobiste danej osoby mogą także wskazywać na chęć wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ochrony 
międzynarodowej. Musisz jednak mieć świadomość, że każdy może potrzebować ochrony bez 
względu na to, jak wygląda.

Mowa ciała

Zwróć uwagę na mowę ciała danej osoby, np. jej mimikę, postawę, gesty, ton głosu itp. Zdolność 
zrozumienia i stosowania komunikacji niewerbalnej jest potężnym narzędziem mogącym dostarczać 
ważnych wskazówek, że dana osoba może chcieć wystąpić z  wnioskiem o  udzielenie ochrony 
międzynarodowej. Pamiętaj jednak o  różnicach kulturowych i  związanych z  płcią w  komunikacji 
niewerbalnej. Znaczenie oraz sposób użycia mowy ciała i sygnałów niewerbalnych różnią się między 
kulturami, a różnice mogą powodować nieporozumienia. Dlatego też powstrzymaj się od pochopnej 
interpretacji.

Pamiętaj, że Twój osąd w  punkcie wjazdu ma kluczowe, wręcz krytyczne 
znaczenie. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do intencji osoby, z którą 
masz do czynienia, zasięgnij rady u  przełożonego. Nieprawidłowa decyzja, 

np. odmowa wjazdu, może nieść poważne konsekwencje dla osoby, z  którą masz do 
czynienia. Dlatego też zawsze dobrze się zastanów, zanim podejmiesz działania.
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Przekazanie informacji
Twoim obowiązkiem jest zadbać, aby osoba, która może chcieć wystąpić z wnioskiem o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, została poinformowana o takiej możliwości oraz uzyskała poradę, jak to 
uczynić. W ten sposób można w praktyce zapewnić skuteczny dostęp do procedury azylowej.

Głównym celem przekazania informacji jest zapewnienie, aby osoby, które mogą potrzebować 
ochrony międzynarodowej, zyskały skuteczny dostęp do procedury azylowej i były w stanie podjąć 
świadomą decyzję, czy wystąpić z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej. Dlatego też 
informacje powinny zostać przekazane terminowo i być na tyle kompletne, na ile jest to możliwe 
w danych okolicznościach.

Poinformuj daną osobę o  możliwości wystąpienia z  wnioskiem o  udzielenie ochrony 
międzynarodowej. Twoim zadaniem jest przekazanie podstawowych informacji na temat ochrony 
międzynarodowej oraz procedury azylowej osobom, które mogą chcieć wystąpić z wnioskiem. Rodzaj 
i poziom szczegółowości przekazywanych informacji może się różnić w zależności od okoliczności, 
ale należy przedstawić co najmniej następujące informacje:

�� podstawowe prawa i obowiązki danej osoby;

�� czym jest ochrona międzynarodowa;

�� kto jest uznawany za uchodźcę lub beneficjenta ochrony uzupełniającej;

�� jak można wystąpić z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej i złożyć taki wniosek.

Upewnij się, że wiesz, jakie informacje należy przekazać zgodnie z praktyką krajową, oraz że posiadasz 
dane kontaktowe odpowiedzialnych organów, w tym wyspecjalizowanych służb ochrony dzieci oraz 
innych zainteresowanych stron, takich jak tłumacze, organizacje pozarządowe, UNHCR i wszelkie 
inne organizacje świadczące pomoc prawną lub inny rodzaj pomocy. W  stosownych przypadkach 
upewnij się, że dysponujesz dodatkowymi egzemplarzami wszelkich ulotek informacyjnych i broszur 
w odpowiednich językach.

Niezbędne jest, aby komunikować się w  języku zrozumiałym dla danej osoby, co może wymagać 
obecności tłumacza. Komunikację należy dostosować do szczególnych potrzeb i sytuacji danej osoby, 
wykazując w zależności od potrzeb wrażliwość na płeć rozmówcy lub przyjazne podejście do dzieci.

Identyfikacja wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej

Na mocy prawa UE w  dziedzinie azylu uważa 
się, że dana osoba występuje z  wnioskiem 
o  udzielenie ochrony międzynarodowej, gdy 
wyraża w  jakikolwiek sposób i  w jakiejkolwiek 
formie chęć wystąpienia z takim wnioskiem lub 
z jej wypowiedzi wynika, że ubiega się o ochronę 
międzynarodową.

Jako funkcjonariusz pierwszego kontaktu 
będziesz często pierwszym przedstawicielem 
swojego kraju, z  którym stykają się obywatele 
państw trzecich docierający do UE i  wobec 
którego mają po raz pierwszy szansę wyrazić 
chęć ubiegania się o azyl.

Jak należy dalej postępować

Należy pamiętać, że ludzie 
mogą wyrażać zamiar ubie-
gania się o ochronę między-

narodową w różny sposób. Każda wy-
rażona ustnie lub w  formie pisemnej 
obawa przed prześladowaniem bądź 
poważną krzywdą w  razie odmowy 
wjazdu kwalifikuje się jako wniosek. 
Nie musi przy tym zostać użyte słowo 
„azyl” czy „uchodźca”.
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Musisz rozpoznać, kiedy dana osoba wyraża chęć wystąpienia z  wnioskiem, aby przekazać jej 
stosowne informacje i skierować ją do właściwego organu odpowiedzialnego za procedurę azylową.

Pamiętaj, że Twoim zadaniem jest rozpoznanie osób, które wyraziły chęć wystąpienia z wnioskiem 
o  udzielenie ochrony międzynarodowej, przekazanie im informacji oraz skierowanie ich do 
odpowiedniego organu. Nie jest Twoim zadaniem ocena, czy osoba, z którą masz do czynienia, 
rzeczywiście potrzebuje ochrony oraz czy należy jej udzielić ochrony międzynarodowej. Dalsza 
procedura odbędzie się w  innym miejscu i  przeprowadzą ją inni funkcjonariusze, którzy ocenią 
potrzeby tej osoby w zakresie ochrony oraz jej prawo do ochrony międzynarodowej.

Jak dalej postępować w przypadku, gdy dana 
osoba wystąpiła z wnioskiem o udzielenie ochrony 
międzynarodowej
Każdy, kto wyraził zamiar ubiegania się o  udzielenie ochrony międzynarodowej (tj. wystąpił 
z  takim wnioskiem), jest uznawany za osobę wnioskującą o  ochronę międzynarodową ze 
wszystkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z tego statusu. Jako funkcjonariusz pierwszego 
kontaktu ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie tych praw, na przykład poprzez skierowanie 
wnioskodawców do odpowiednich organów i organizacji.

W stosownym przypadku zarejestruj wnio-
sek lub skieruj go do organów właściwych do 
jego zarejestrowania

Jeżeli dana osoba wyraziła w rozmowie z Tobą 
chęć ubiegania się o  azyl, oznacza to, że 
„wystąpiła” z takim wnioskiem i staje się osobą 
wnioskującą o  ochronę międzynarodową. 
Po wystąpieniu z  wnioskiem właściwy organ 
musi taki wniosek zarejestrować. Celem procesu rejestracji jest zwiększenie skuteczności praw 
i obowiązków wynikających z wystąpienia z wnioskiem. Dlatego też rejestracji należy dokonać 
jak najszybciej, w terminach określonych w prawie UE.

Jeżeli pracujesz w  organie właściwym do zarejestrowania wniosku, masz obowiązek go 

Pamiętaj, że osób ubiega-
jących się o  azyl nie moż-
na karać za nieprzepisowy 

wjazd lub pobyt, pod warunkiem że 
zgłoszą się bezzwłocznie do władz.

prawo do  
pozostawania 

prawo do komunikowania  
się z UNHCR i innymi 

organizacjami  
pozarządowymi  

świadczącymi  
doradztwo prawne

gwarancje  
w przypadku  
zatrzymania

odpowiednie wsparcie  
w przypadku szczególnych 

potrzeb w zakresie procedury  
lub przyjmowania

obowiązek  
współpracy

prawo do podstawowych 
materialnych warunków 

przyjmowania

dostęp do tłumacza

prawo do informacji
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zarejestrować w ciągu trzech dni roboczych.

Jeżeli pracujesz w  organie, który nie jest właściwy do zarejestrowania wniosku, wniosek należy 
przekazać do właściwego organu, aby został on zarejestrowany nie później niż w ciągu sześciu 
dni roboczych od wystąpienia z wnioskiem. Zaleca się pisemne odnotowanie otrzymania wniosku 
zgodnie z procedurami krajowymi.

Poinformuj wnioskodawcę, gdzie i w jaki sposób można złożyć wniosek

Jako funkcjonariusz organu, który może otrzymywać wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
masz obowiązek poinformować wnioskodawcę, gdzie i  w jaki sposób złożyć wniosek. Należy 
przekazać następujące informacje:

�� na czym polega złożenie wniosku i  jakie konsekwencje niesie niezłożenie wniosku przez 
wnioskodawcę;

�� który organ jest odpowiedzialny za procedurę azylową;

�� co jest potrzebne w celu złożenia wniosku;

�� dokąd należy się udać w celu złożenia wniosku;

�� jak można się tam dostać.

Zidentyfikuj szczególne potrzeby wnioskodawcy i  wskaż mu odpowiednią 
procedurę

Uczyń to niezwłocznie. W  przypadku wnioskodawców z  wieloma potrzebami rozważ, jakie 
mechanizmy przekazywania należy uruchomić i  w jakiej kolejności, aby zaspokoić wszystkie 
szczególne potrzeby wnioskodawcy. Tak więc na przykład w  przypadku ofiar handlu ludźmi lub 
dzieci pozostających bez opieki możliwe, że odpowiednie mechanizmy ochrony należy zastosować 
równocześnie z procedurą azylową.

Jak dalej postępować w przypadku, gdy 
osoba, która może potrzebować ochrony 
międzynarodowej, nie chce wystąpić z wnioskiem 
o jej udzielenie
Mogą występować sytuacje, gdy osoba, która może potrzebować ochrony, decyduje o nieubieganiu 
się o  azyl. Jest to jej wybór i  nikt nie może jej zmusić do zmiany decyzji. Należy jednak pamiętać, 
że w  takich przypadkach nadal musisz spełnić pewne zobowiązania nałożone na mocy prawa 
międzynarodowego i unijnego:

Zarejestruj wniosek

Rejestracja 
wnioskuW przypadku dużej 

liczby jednoczesnych 
wniosków:
zarejestruj wniosek 
lub przekaż 
właściwemu organowi 
rejestrującemu wniosek
+
odnotuj w formie 
pisemnej

Maks. 10 dni roboczych

Maks. 6 dni roboczych

Maks. 3 dni robocze
Przekaż właściwemu 
organowi 
rejestrującemu 
wniosek
+
odnotuj w formie 
pisemnej
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Zapewnij przestrzeganie zasady non-refoulement

Nikogo nie można zawrócić do kraju, w  którym grożą mu tortury, nieludzkie lub poniżające 
traktowanie albo karanie. Zasada non-refoulement ma również zastosowanie do osób znajdujących się 
na granicy lub na pełnym morzu. Pociąga ona za sobą obowiązek udzielenia danej osobie dostępu do 
terytorium. Wszelkie przypadki zawrócenia powinny przebiegać zgodnie z ustalonymi procedurami 
(readmisja, proces powrotu itp.), z zachowaniem wymaganych zabezpieczeń i gwarancji prawnych. 
Wydalenia zbiorowe są zakazane.

Poinformuj daną osobę o  możliwości wystąpienia z  wnioskiem o  udzielenie 
ochrony międzynarodowej

Masz obowiązek przekazać podstawowe informacje na temat ochrony międzynarodowej. Pamiętaj, 
że kluczowym celem przekazania tych informacji jest zapewnienie, aby dana osoba była w  stanie 
podjąć świadomą decyzję o tym, czy występuje z wnioskiem.

Przekazywane informacje mogą wymagać dostosowania do okoliczności oraz obejmują 
w  szczególności prawa przysługujące wnioskodawcom (np. prawo do pozostawania) oraz 
obowiązki osób ubiegających się o azyl na mocy prawa Unii Europejskiej i krajowego, jak też skutki 
niewystąpienia z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Rozważ kontakt z  UNHCR, organizacjami pozarządowymi lub innymi organizacjami zgodnie 
z krajowym ustawodawstwem i praktyką; mogą one być w stanie zapewnić bardziej wyspecjalizowane 
doradztwo i pomoc.

W razie wątpliwości zasięgnij rady u przełożonego

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do intencji osoby, z którą masz do czynienia, zasięgnij rady 
u przełożonego, zwłaszcza jeżeli jej powrót do kraju pochodzenia lub kraju tranzytu mógłby stanowić 
naruszenie prawa międzynarodowego.

Na dalszym etapie postępuj zgodnie z krajowymi procedurami operacyjnymi
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Dostęp do procedury azylowej

 ▶ Każdy człowiek powinien być doceniany i szanowany.

 ▶  Zawsze należy najpierw udzielić opieki zdrowotnej w nagłych 
wypadkach oraz zaspokoić podstawowe potrzeby.

1 Każdy może być uchodźcą

Ochrony może potrzebować każdy, niezależnie od kraju pochodzenia, 
przynależności etnicznej, wyglądu lub zachowania.

2 Każdy ma prawo do ochrony przed wydaleniem lub 
zawróceniem

Nikt nie może być wydalony ani zawrócony do miejsca, w którym groziłoby 
mu prześladowanie, kara śmierci, tortury bądź nieludzkie lub poniżające 
traktowanie czy karanie. Zasada ta odnosi się także do zakazu wjazdu na 
granicy oraz wszelkich form przymusowego usuwania.

3 Trzeba zidentyfikować osoby wymagające szczególnego 
traktowania i udzielić im odpowiedniej pomocy

Środki podejmowane na przejściach granicznych oraz w ośrodkach detencyjnych 
to bardzo ważna sposobność, aby określić i zidentyfikować specjalne potrzeby 
osób wymagających szczególnego traktowania, w tym dzieci i ofiar handlu ludźmi.

4 Przy wszystkich działaniach dotyczących dzieci kwestią 
nadrzędną jest najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka

Podczas oceny, co leży w najlepszym interesie dziecka, należy w każdym 
przypadku z osobna zwrócić należytą uwagę na czynniki takie jak 
bezpieczeństwo, możliwości łączenia rodzin, dobrostan dziecka oraz jego 
poglądy zgodnie z jego wiekiem i dojrzałością.

5 Każdego, kto może chcieć wystąpić z wnioskiem 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, trzeba 
poinformować o takim prawie

Aby zapewnić skuteczny dostęp do procedury azylowej, informacje 
o prawie do azylu trzeba przekazać wszystkim osobom, które mogą 
potrzebować ochrony międzynarodowej.
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6 Każdy ma prawo ubiegać się o ochronę 
międzynarodową

Nikomu nie można odmówić dostępu do procedury azylowej, nawet 
jeżeli dana osoba nie spełniła wszystkich warunków wjazdu.

7 Wszelkie oznaki lęku lub obawy mogą 
być rozumiane jako wniosek o ochronę 
międzynarodową

Ludzie mogą wyrażać zamiar ubiegania się o ochronę 
międzynarodową w różny sposób. Każda wyrażona ustnie lub 
w formie pisemnej obawa przed prześladowaniem bądź poważną 
krzywdą w razie odmowy wjazdu kwalifikuje się jako taki wniosek. 
Nie musi przy tym zostać użyte słowo „azyl” czy „uchodźca”.

8 Osób wnioskujących o ochronę międzynarodową nie 
można karać za nielegalny wjazd lub pobyt

Osób, które zgłoszą się bezzwłocznie do władz, nie można karać za 
nielegalny wjazd lub pobyt.

9 Każdy wniosek musi zostać zarejestrowany lub 
przekazany do właściwego organu w celu rejestracji

Po wystąpieniu z wnioskiem właściwy organ musi taki wniosek 
zarejestrować. Rejestracji należy dokonać jak najszybciej, w terminach 
określonych przepisami prawa.

10 Zasady non-refoulement trzeba przestrzegać nawet 
wtedy, gdy osoba nie ubiega się o azyl

Wszelkie przypadki zawrócenia powinny przebiegać zgodnie 
z ustalonymi procedurami, z zachowaniem wymaganych zabezpieczeń 
prawnych i gwarancji. Nikogo nie można zawrócić do kraju, w którym 
grożą mu tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie czy karanie, 
nawet jeżeli jest on nielegalnym migrantem.
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 ▶ Godność człowieka

Prawo Unii Europejskiej

Karta praw 
podstawowych 
Unii Europejskiej

Artykuł 1

Godność człowieka

Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona.

Prawo do życia

Prawo Unii Europejskiej

Karta praw 
podstawowych 
Unii Europejskiej

Artykuł 2

Prawo do życia

1. Każdy ma prawo do życia.

2. Nikt nie może być skazany na karę śmierci ani poddany jej wykonaniu.

Zakaz tortur

Prawo międzynarodowe

Europejska 
konwencja praw 
człowieka

Artykuł 3

Zakaz tortur

Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo 
karaniu.

Prawo Unii Europejskiej

Karta praw 
podstawowych 
Unii Europejskiej

Artykuł 4

Zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo 
karaniu.

Załącznik – Podstawy prawne
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Zakaz wydalania

Prawo międzynarodowe

Konwencja 
genewska

Artykuł 33 ust. 1

Zakaz wydalania lub zawracania

Żadne Umawiające się Państwo nie wydali lub nie zawróci w  żaden sposób uchodźcy do 
granicy terytoriów, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo ze względu 
na jego rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej grupy społecznej lub 
przekonania polityczne.

Prawo Unii Europejskiej

Karta praw 
podstawowych 
Unii Europejskiej

Artykuł 19 ust. 2

Ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji

Nikt nie może być usunięty z terytorium państwa, wydalony lub wydany w drodze ekstradycji 
do państwa, w którym istnieje poważne ryzyko, iż może być poddany karze śmierci, torturom 
lub innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

Kodeks 
graniczny 
Schengen

Artykuł 3

Zakres zastosowania

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do każdej osoby przekraczającej granice wewnętrzne lub 
zewnętrzne państw członkowskich, bez uszczerbku dla:

[…]

b) praw uchodźców i  osób ubiegających się o  ochronę międzynarodową, w  szczególności 
w odniesieniu do zasady non-refoulement.

Artykuł 3a

Prawa podstawowe

Stosując niniejsze rozporządzenie, państwa członkowskie w  pełni przestrzegają odpowied-
nich przepisów prawa Unii, w tym Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, prawa mię-
dzynarodowego, w tym konwencji genewskiej, zobowiązań związanych z dostępem do ochro-
ny międzynarodowej, w szczególności zasadą non-refoulement, oraz praw podstawowych. […]

Artykuł 13 ust. 1

Odmowa wjazdu

Obywatelowi państwa trzeciego, który nie spełnia wszystkich warunków wjazdu 
ustanowionych w art. 5 ust. 1 i który nie należy do żadnej z kategorii osób, o których mowa 
w art. 5 ust. 4, odmawia się wjazdu na terytorium państw członkowskich. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla stosowania szczególnych przepisów dotyczących prawa do azylu i  ochrony 
międzynarodowej lub wydawania długoterminowych wiz pobytowych.

Rozporządzenie 
(UE) nr 656/2014 
w sprawie 
ochrony 
zewnętrznych 
granic morskich 
w kontekście 
działań 
Fronteksu

Artykuł 4 ust. 1

Ochrona praw podstawowych oraz zasada non-refoulement

Nikogo nie wolno wbrew zasadzie non-refoulement sprowadzać na ląd w  danym państwie, 
zmuszać do wkroczenia do tego państwa, odtransportowywać do niego ani w  inny sposób 
przekazywać organom tego państwa, między innymi jeżeli istnieje poważne ryzyko, że dana 
osoba poniosłaby tam karę śmierci, była torturowana, prześladowana czy poddana innemu 
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karze, ani jeżeli jej życie lub wolność byłyby tam 
zagrożone za względu na jej rasę, wyznanie, narodowość, orientację seksualną, przynależność 
do danej grupy społecznej czy poglądy polityczne, ani jeżeli istnieje poważne ryzyko jej wydalenia, 
odesłania czy ekstradycji stamtąd do innego państwa wbrew zasadzie non-refoulement.
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Dyrektywa 
2008/115/WE 
w sprawie 
powrotów

Artykuł 4 ust. 4

W odniesieniu do obywateli państw trzecich wyłączonych z zakresu zastosowania niniejszej 
dyrektywy zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. a) państwa członkowskie […]:

b) przestrzegają zasady non-refoulement.

Artykuł 5

Wprowadzając w życie niniejszą dyrektywę, państwa członkowskie […] i przestrzegają zasady 
non-refoulement.

Rozporządzenie 
(WE) nr 767/2008 
w sprawie VIS

Artykuł 31 ust. 3

Przekazywanie danych państwom trzecim

Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym 
nie narusza praw uchodźców i  osób ubiegających się o  ochronę międzynarodową, 
w szczególności w odniesieniu do non-refoulement.

Rozporządzenie 
(UE) nr 1052/2013 
w sprawie 
Eurosur

Artykuł 2 ust. 4

Stosując przepisy niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie i  agencja respektują 
prawa podstawowe, w szczególności zasadę non-refoulement i zasadę poszanowania godności 
człowieka oraz wymogi w zakresie ochrony danych.

Prawo do azylu

Prawo Unii Europejskiej

Karta praw 
podstawowych 
Unii Europejskiej

Artykuł 18

Prawo do azylu

Gwarantuje się prawo do azylu z  poszanowaniem zasad Konwencji genewskiej z  28 lipca 
1951 roku i  Protokołu z  31 stycznia 1967 roku dotyczących statusu uchodźców oraz zgodnie 
z Traktatem o Unii Europejskiej i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przekształcona 
dyrektywa 
w sprawie 
procedur 
azylowych

Artykuł 7 ust. 1

Wnioski w imieniu osób pozostających na utrzymaniu lub małoletnich

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby każda osoba dorosła posiadająca zdolność do 
czynności prawnych miała prawo wystąpienia we własnym imieniu z wnioskiem o udzielenie 
ochrony międzynarodowej.

2. Państwa członkowskie mogą przewidzieć możliwość wystąpienia przez wnioskodawcę 
z  wnioskiem w  imieniu osób pozostających na jego utrzymaniu. W  takich przypadkach 
państwa członkowskie zapewniają, aby osoby dorosłe pozostające na utrzymaniu 
wnioskodawcy wyraziły zgodę na złożenie wniosku w  ich imieniu, a  w przeciwnym razie 
miały możliwość wystąpienia z wnioskiem we własnym imieniu.

[…]

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby małoletni miał prawo do wystąpienia z wnioskiem 
o udzielenie ochrony międzynarodowej w swoim imieniu, jeśli posiada zdolność do czynności 
prawnych w postępowaniach zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego, albo za 
pośrednictwem swoich rodziców lub innych dorosłych członków rodziny lub osoby dorosłej 
odpowiedzialnej za niego zgodnie z prawem lub praktyką danego państwa członkowskiego, 
albo za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
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Niedyskryminacja

Prawo międzynarodowe

Europejska 
konwencja praw 
człowieka

Artykuł 14

Zakaz dyskryminacji

Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być zapewnione 
bez dyskryminacji wynikającej z  takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, 
przekonania polityczne i  inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn.

Konwencja 
genewska

Artykuł 3

Niedyskryminacja

Umawiające się Państwa będą stosowały postanowienia niniejszej Konwencji do uchodźców 
bez względu na ich rasę, religię lub państwo pochodzenia.

Prawo Unii Europejskiej

Karta praw 
podstawowych 
Unii Europejskiej

Artykuł 21 ust. 1

Niedyskryminacja

Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, 
poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, 
majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
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Niekaranie

Prawo międzynarodowe

Konwencja 
genewska

Artykuł 31 ust. 1

Uchodźcy przebywający nielegalnie w państwie przyjęcia

1. Umawiające się Państwa nie będą nakładały kar za

nielegalny wjazd lub pobyt na uchodźców przybywających bezpośrednio z  terytorium, na 
którym ich życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo w rozumieniu artykułu 1, i weszli 
lub przebywają na ich terytorium bez zezwolenia, pod warunkiem że zgłoszą się bezzwłocznie 
do władz i przedstawią wiarygodne przyczyny swojego nielegalnego wjazdu lub pobytu.

Prawo Unii Europejskiej

Kodeks 
graniczny 
Schengen

Artykuł 13 ust. 1

Odmowa wjazdu

Obywatelowi państwa trzeciego, który nie spełnia wszystkich warunków wjazdu 
ustanowionych w art. 5 ust. 1 i który nie należy do żadnej z kategorii osób, o których mowa 
w art. 5 ust. 4, odmawia się wjazdu na terytorium państw członkowskich. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla stosowania szczególnych przepisów dotyczących prawa do azylu i  ochrony 
międzynarodowej lub wydawania długoterminowych wiz pobytowych.
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Dostęp do procedury azylowej

Prawo Unii Europejskiej

Przekształcona 
dyrektywa 
w sprawie 
procedur 
azylowych1

Motyw 25

W interesie prawidłowego uznania osób potrzebujących ochrony za uchodźców w rozumieniu 
art. 1 konwencji genewskiej lub za osoby kwalifikujące się do objęcia ich ochroną uzupełniającą, 
każdy wnioskodawca powinien mieć skuteczny dostęp do procedur. […]

Motyw 26

W celu zapewnienia skutecznego dostępu do procedury rozpatrywania wniosku urzędnicy, 
którzy jako pierwsi mają kontakt z  osobami ubiegającymi się o  ochronę międzynarodową, 
w  szczególności funkcjonariusze zajmujący się ochroną granic lądowych lub morskich lub 
dokonujący odpraw granicznych, powinni otrzymać stosowne informacje oraz niezbędne 
przeszkolenie w zakresie rozpoznawania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej 
i postępowania z tymi wnioskami, w należyty sposób obejmujące między innymi stosowne 
wytyczne przygotowane przez EASO. Powinni oni być zdolni do udzielenia obywatelom 
państw trzecich lub bezpaństwowcom przebywającym na terytorium państw członkowskich, 
w tym na granicy, na wodach terytorialnych lub w strefach tranzytowych, i występującym 
z  wnioskiem o  udzielenie ochrony międzynarodowej, stosownych informacji na temat 
miejsca i  trybu składania wniosków o  udzielenie ochrony międzynarodowej. W  przypadku 
gdy osoby te znajdują się na wodach terytorialnych państwa członkowskiego, powinny 
zostać przetransportowane na ląd, gdzie ich wnioski powinny zostać rozpatrzone zgodnie 
z niniejszą dyrektywą.

Motyw 28

Aby ułatwić dostęp do procedury rozpatrywania wniosku na przejściach granicznych i  w 
ośrodkach zatrzymań, należy udostępnić informacje o możliwości ubiegania się o udzielenie 
ochrony międzynarodowej. Podstawowa komunikacja niezbędna do tego, aby umożliwić 
właściwym organom zrozumienie, czy dana osoba deklaruje chęć ubiegania się o udzielenie 
ochrony międzynarodowej powinna być zapewniona za pośrednictwem tłumaczy.

Artykuł 8 ust. 1

Informowanie i doradztwo w ośrodkach zatrzymań i na przejściach granicznych

W przypadku gdy istnieją powody, aby przypuszczać, że obywatele państw trzecich lub 
bezpaństwowcy przetrzymywani w  ośrodkach zatrzymań lub obecni na przejściach 
granicznych, w  tym w  strefach tranzytowych, na granicach zewnętrznych mogą chcieć 
wystąpić z  wnioskiem o  udzielenie ochrony międzynarodowej, państwa członkowskie 
przekazują im informacje o możliwości wystąpienia z takim wnioskiem. W takich ośrodkach 
i  na takich przejściach granicznych państwa członkowskie zapewniają możliwość 
skorzystania z pomocy tłumaczy w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do ułatwienia 
dostępu do procedury azylowej.

Kodeks 
graniczny 
Schengen

Artykuł 3a

Prawa podstawowe

Stosując niniejsze rozporządzenie, państwa członkowskie w  pełni przestrzegają odpowied-
nich przepisów prawa Unii, w tym Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, prawa mię-
dzynarodowego, w tym konwencji genewskiej, zobowiązań związanych z dostępem do ochro-
ny międzynarodowej, w szczególności zasadą non-refoulement, oraz praw podstawowych. […]

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania 
ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona), zwana dalej przekształconą dyrektywą w sprawie procedur azylowych.
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Występowanie z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej i jego 
rejestracja

Prawo Unii Europejskiej

Przekształcona 
dyrektywa 
w sprawie 
procedur 
azylowych

Motyw 27

Ze względu na to, że obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy, którzy wyrazili chęć 
wystąpienia o  udzielenie ochrony międzynarodowej, są wnioskodawcami ubiegającymi 
się o  ochronę międzynarodową, powinni oni wywiązywać się z  obowiązków i  korzystać 
z  praw zgodnie z  niniejszą dyrektywą oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania 
wnioskodawców ubiegających się o  ochronę międzynarodową. W  tym celu państwa 
członkowskie powinny jak najszybciej zarejestrować fakt, że osoby te są wnioskodawcami 
ubiegającymi się o ochronę międzynarodową.

Artykuł 2 lit. c)

Definicje

„Wnioskodawca” oznacza obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który wystąpił 
z  wnioskiem o  udzielenie ochrony międzynarodowej, w  odniesieniu do którego nie została 
jeszcze podjęta ostateczna decyzja.

Artykuł 6

Dostęp do procedury

1. Gdy osoba występuje z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej do organu, który 
zgodnie z  prawem krajowym jest właściwy do rejestrowania takich wniosków, rejestracja 
odbywa się nie później niż trzy dni robocze po wystąpieniu z takim wnioskiem.

Jeżeli wystąpiono z  wnioskiem o  udzielenie ochrony międzynarodowej do innych organów 
mogących przyjmować takie wnioski, ale nie są właściwe do ich rejestrowania zgodnie 
z prawem krajowym, państwa członkowskie zapewniają dokonanie rejestracji nie później niż 
sześć dni roboczych po wystąpieniu z takim wnioskiem.

[…]

5. W  przypadku gdy z  wnioskami o  udzielenie ochrony międzynarodowej występuje 
jednocześnie duża liczba obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców i  praktycznie 
bardzo utrudnia to przestrzeganie terminu określonego w  ust. 1, państwa członkowskie 
mogą postanowić o przedłużeniu tego terminu do 10 dni roboczych.



30Załącznik – Podstawy prawne

Osoby wymagające szczególnego traktowania

Prawo Unii Europejskiej

Przekształcona 
dyrektywa 
w sprawie 
procedur 
azylowych

Motyw 29

Niektórzy wnioskodawcy mogą potrzebować szczególnych gwarancji proceduralnych, 
między innymi ze względu na swój wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, 
niepełnosprawność, poważne choroby, zaburzenia umysłowe lub skutki tortur, zgwałcenia lub 
innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej. Państwa członkowskie 
powinny starać się zidentyfikować wnioskodawców potrzebujących szczególnych gwarancji 
proceduralnych, zanim zostanie podjęta decyzja w  pierwszej instancji. Wnioskodawcom 
tym należy zapewnić odpowiednie wsparcie, w  tym dać wystarczająco dużo czasu, w  celu 
stworzenia warunków niezbędnych do zapewnienia im skutecznego dostępu do procedur 
oraz do przedstawienia elementów potrzebnych do uzasadnienia ich wniosku o  udzielenie 
ochrony międzynarodowej.

Artykuł 24

Wnioskodawcy potrzebujący szczególnych gwarancji proceduralnych

1. Państwa członkowskie oceniają, w rozsądnym terminie po złożeniu wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, czy wnioskodawca jest wnioskodawcą potrzebującym 
szczególnych gwarancji proceduralnych.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, może zostać włączona do istniejących procedur krajowych 
lub do oceny, o której mowa w art. 22 dyrektywy 2013/33/UE, i nie musi mieć formy procedury 
administracyjnej.

3. Państwa członkowskie zapewniają udzielenie wnioskodawcom, w przypadku gdy zidenty-
fikowano ich jako wnioskodawców potrzebujących szczególnych gwarancji proceduralnych, 
odpowiedniego wsparcia, aby umożliwić im korzystanie z  praw i  wywiązywanie się z  obo-
wiązków przewidzianych w niniejszej dyrektywie w trakcie całej procedury azylowej.

W przypadku gdy takie odpowiednie wsparcie nie może zostać udzielone w ramach procedur, 
o których mowa w art. 31 ust. 8 i art. 43, w szczególności gdy państwa członkowskie uważają, 
że wnioskodawca potrzebuje szczególnych gwarancji proceduralnych w związku z torturami, 
zgwałceniem lub innymi poważnymi formami przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, 
państwa członkowskie nie stosują art. 31 ust. 8 i art. 43 lub przestają je stosować. W przypadku 
gdy państwa członkowskie stosują art. 46 ust. 6 wobec wnioskodawców, do których nie 
można stosować art. 31 ust. 8 i art. 43 zgodnie z niniejszym akapitem, państwa członkowskie 
zapewniają co najmniej gwarancje przewidziane w art. 46 ust. 7.

4. Państwa członkowskie zapewniają, bez konieczności ponownego wszczynania procedury, 
zaspokojenie szczególnych potrzeb proceduralnych zgodnie z  niniejszą dyrektywą 
w przypadku gdy takie potrzeby ujawnią się na późniejszym etapie procedury.
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2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm dotyczących 
przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona).

Przekształco-
na dyrektywa 
w sprawie 
warunków 
przyjmowania2

Artykuł 21

Przepisy dotyczące osób szczególnej troski

Zasada ogólna

Państwa członkowskie uwzględniają w prawie krajowym wprowadzającym w życie niniejszą 
dyrektywę szczególną sytuację osób szczególnej troski  – takich jak małoletni, małoletni 
bez opieki, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety ciężarne, rodzice samotnie 
wychowujący małoletnie dzieci, ofiary handlu ludźmi, osoby cierpiące na poważne choroby, 
osoby z  zaburzeniami umysłowymi oraz osoby, które zostały poddane torturom, ofiary 
zgwałcenia lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, takie 
jak ofiary okaleczania żeńskich narządów płciowych.

Rozporządzenie 
(UE) nr 656/2014 
w sprawie 
ochrony 
zewnętrznych 
granic morskich 
w kontekście 
działań 
Fronteksu

Artykuł 4 ust. 4

W trakcie całej operacji morskiej jednostki uczestniczące uwzględniają specjalne potrzeby 
dzieci, w tym małoletnich bez opieki, ofiar handlu ludźmi, osób potrzebujących pilnej pomocy 
medycznej, osób niepełnosprawnych, osób potrzebujących ochrony międzynarodowej oraz 
innych osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
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