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WPROWADZENIE 

Przedmiotem pracy i badań jest zjawisko uchodźstwa oraz przedstawienie praw strony 

w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej małoletniemu bez opieki na terytorium 

RP. Zagadnienia te nabierają szczególnego znaczenia z uwagi na nasilenie się zjawiska 

masowej migracji ludności, co wywołuje napięcia zarówno w narodach, organizacjach 

międzynarodowych. Wpływa także na kierunki polityki państw w zakresie uchodźstwa. Można 

powiedzieć, że aktualnie przeżywamy kryzys migracyjny i uchodźczy w Europie, wywołany 

nierównościami społecznymi1. Jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości będzie on 

przekształcał się w kierunku kryzysu braku zasobów naturalnych, w tym przede wszystkim 

wody2. Temat uchodźstwa w polskiej i zagranicznej literaturze nie jest nowy. Istnieje wiele 

międzynarodowych publikacji oraz opracowań z dziedziny prawa uchodźczego, jednak 

w większości są to publikacje z Europy lub Ameryki Północnej oraz (ok. 77 % publikacji) są 

to artykuły naukowe. Natomiast książki stanowią tylko 2 % całości publikacji na świecie3. 

Gwałtowny wykładniczy rozwój piśmiennictwa nastąpił od 2013 r., co łączone jest z faktem 

zwiększonego napływu i składania wniosków o uchodźstwo w Europie przez małoletnich bez 

opieki4. Najbardziej znani autorzy z tematyki prawa uchodźczego to V. Chetail, J. Hataway, 

G. Goodwin-Gill, których dorobek w niniejszej pracy został przedstawiony. Natomiast polskie 

piśmiennictwo notuje swój szybki rozwój dopiero od lat 90 tych XX w. Upatrywać tego 

zjawiska należy w tym, że do wspomnianego okresu, Polska była państwem zamkniętym na 

migracje. Otwarcie granic na Europę Zachodnią a następnie wstąpienie do Unii Europejskiej, 

przyśpieszyły procesy migracyjne i tranzytowe oraz europeizację polskiego prawa 

uchodźczego5. Wśród najbardziej znanych polskich autorów wspomnieć należy 

J. Białocerkiewicza, B. Mikołajczyk, J. Jagielskiego, J. Chlebnego, B. Kowalczyk. Niemniej 

tematyka i badania związane stricte z prawami małoletnich bez opieki w procedurze 

 
1 V. Chetail, The Common European Asylum System: Bric-à-Brac or System?, [w:] Reforming the Common 

European Asylum System, The New European Refugee Law, V. Chetail, P. De Bruycker & F. Maiani red., Martinus 

Nijhoff, 2016, s. 3-38 
2 UNESCO, The United Nations world water development report 2020: water and climate change, dokument na 

stronie https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985.locale=en (dostęp: 23.03.2021).  
3 E. Salmerón-Manzano, F. Manzano-Agugliaro, Unaccompanied Minors: Worldwide Research Perspectives, 

Publications, nr 7/1, s. 5-6, dokument na stronie: https://doi.org/10.3390/publications7010002, (dostęp: 

26.04.2021). Pozycje książkowe są to opracowania UNHCR oraz innych organizacji międzynarodowych w tym 

Polices on Reception, Return and Integration arrangements for, and numbers of, Unaccompanied Minors – an EU 

comparative study, European Migration Network, 2011, dokument na stronie: https://op.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/df4ce606-e80c-4b10-9c73-a4fb357d73dd (dostęp 26.04.2021).  
4 Ibidem. s. 5-6.  
5 R. Grzeszczak, Europeizacja polskiego prawa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Studia Iuridica nr 

71/2017, s. 61 – 73.  
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uchodźczej, zarówno w literaturze zagranicznej jak i w polskiej, nie doczekały się szerszego 

opracowania w postaci monografii czy pozycji książkowej. Podejmowane były i nadal są 

podejmowane próby zgłębienia tematu i przeprowadzenia badań w tym kierunku, jednak 

skupiają się one przede wszystkim na aspektach socjologicznych, psychologicznych 

czy medycznych. Brak jest opracowań z zakresu praw strony w postępowaniu o udzielenie 

ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez opieki na terytorium RP.  

Punktem wyjściowym pracy doktorskiej będzie zdefiniowanie pojęcia „uchodźca”, 

biorąc pod uwagę systemy prawne Narodów Zjednoczonych, Rady Europy oraz Unii 

Europejskiej. Uchwycenie definicji uchodźcy w różnych reżimach prawnych ma za zadanie 

określić zakres podmiotowy i przedmiotowy definicji uchodźcy oraz porównać zakres definicji 

w różnych systemach prawnych. Finalnie zostanie ustalona uniwersalna definicja uchodźcy, 

która będzie wyznacznikiem do analizy i oceny innych reżimów prawnych, w tym w zakresie 

ochrony małoletnich bez opieki jako uchodźców. Aby osiągnąć zamierzony cel, zacznę od 

opisu rozwoju historycznego tego pojęcia i dokonam analizy instytucji azylu. Jest on najstarszą 

instytucją prawa międzynarodowego w zakresie ochrony osób prześladowanych z różnych 

pobudek i poszukujących tym samym schronienia na terytorium innych państw. Słowo 

„asylum” jest łacińską wersją greckiego słowa „asylon” oznaczającego „prawo do ujęcia”6. 

Azyl funkcjonujący przez szereg wieków, oznaczał także miejsce, gdzie prześladowani mogli 

schronić się, a prześladowcy mieli utrudniony dostęp lub jego brak. W opozycji do azylu, jako 

swoista ewolucja tej instytucji, upowszechniło się na przełomie XIX i XX w. pojęcie 

uchodźcy7. Z uwagi na doświadczenia wielkich konfliktów zbrojnych XX w. jak I i II Wojna 

Światowa, arena międzynarodowa zaczęła intensyfikować wysiłki nad stworzeniem ram 

prawnych statusu uchodźcy. Azyl, rozumiany w tradycyjny sposób, jako uprawnienie państwa 

do niezawisłego władztwa terytorialnego8, służy bardziej celom politycznym danego państwa, 

niż celom humanitarnym9. W związku z tym, azyl nie stanowi prawa poszczególnych jednostek, 

a uprawnienie państwa do objęcia ochroną poszczególne jednostki10 w przeciwieństwie do 

statusu uchodźcy.   

 
6 Zob. Random House Webster`s Unabridged Dictionary, 2nd Ed, Random House, New York 2001, s. 129.  
7 A. Runge, J. Runge: Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej. Videograf Edukacja, 2008, s. 344–345. 
8 Por. wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Asylum Case (Columbia v. Peru) z 20 listopada 1950 

r., ICJ Reports 1950, s. 274.  
9 M. Lis, Azyl, [w:] Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 40.  
10 S. Nahlik, Narodziny nowożytnej dyplomacji, Ossolineum, Wrocław 1971, s. 183-186. 
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Jednak dopiero po II Wojnie Światowej państwa i organizacje międzynarodowe podjęły 

skuteczne działania na rzecz uregulowania statusu uchodźcy w akcie rangi międzynarodowej11. 

Niemniej szeroko pojęty status uchodźcy, stanowi nietypową regulację prawną, kształtowaną 

poprzez przepisy prawa międzynarodowego oraz równolegle prawo regionalne i wewnętrzne 

danego państwa. Specyfika tego zagadnienia polega na tym, że ochrona cudzoziemców na 

terytorium państwa łączy w sobie wątki ochrony praw człowieka, jak i kwestię ochrony praw 

uchodźców. Składają się na nią także zagadnienia prawa imigracyjnego, regulujące napływ 

cudzoziemców i zapewnienie porządku publicznego, a także bezpieczeństwa państwa 

przyjmującego. Przez ostatnie dekady XX w. i początek XXI w.  prawo imigracyjne miało także 

na celu zapobieganie w pewnej części rozwojowi terroryzmu, który odcisnął piętno na 

regulacjach prawnych dotyczących migracji, cudzoziemców i uchodźców.  Ponadto sprawy 

migracyjne bardzo często mają tło ekonomiczne, zarówno jeśli chodzi o interesy migrujących, 

czy interesy państwa pochodzenia czy państwa przyjmującego. W związku z tym omawiana 

problematyka stanowi „integralną część agendy rozwoju w obszarze ładu administracyjno-

regulacyjnego, migracji i ochrony praw człowieka”12. Osobami najsłabiej przystosowanymi do 

dynamicznie zmieniającego się świata, jego warunków i migracji są dzieci13. Muszą one być 

otoczone należną im opieką i wsparciem, w tym prawnym. Dzieci uchodźcy wraz z rozwojem 

prawa cudzoziemczego i uchodźczego, mają zapewnione pewne gwarancje, w trudnym dla nich 

staraniu o uzyskanie statusu uchodźcy. Najgorszym położeniem dziecka jest brak rodziny lub 

bliskich przy staraniu się o status uchodźcy w obcym kulturowo i językowo kraju.    

 W związku z powyższym, w mojej pracy podstawową metodą badawczą jest przede 

wszystkim metoda dogmatyczna. Znajdzie ona zastosowanie w analizie przepisów prawnych 

zawartych w aktach prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego, dotyczących 

reżimów prawnomiędzynarodowych obowiązujących uchodźców. Przedmiotem analizy 

dogmatycznoprawnej będzie zarówno sama treść prawa, jak również jego interpretacje, 

odnajdywane tak w orzecznictwie, jak i w literaturze. Dokonam tego poprzez ogólną 

 
11 A. Florczak, Uchodźcy w Polsce. Między humanitaryzmem a pragmatyzmem, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2003, s.7.  
12 Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów - Plan polityki azylowej: zintegrowana strategia ochrony na całym obszarze UE, z 17 czerwca 

2008 r., (COM 2008, nr 360), dokument na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/ALL/?uri=CELEX:52008DC0360 (dostęp: 23.03.2021).  
13 L. Stadniczeńko, Dzieci migrujące w ujęciu Komentarza Ogólnego Komitetu Praw Dziecka ONZ, [w:] 

Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: 

osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2019, s. 630.  

 



9 
 

charakterystykę definicji uchodźcy i przedstawienie rozwoju historycznego tej instytucji 

w poszczególnych systemach prawnych (uniwersalnym, regionalnym, polskim). Z kolei 

metoda historyczno-prawna, umożliwi przedstawienie procesu kształtowania się reżimów 

prawnych dotyczących praw uchodźców i uświadomi, że przedmiot badań jest tylko wycinkiem 

złożonego systemu, który kształtował się przez lata.  Aby przybliżyć pojęcie i genezę prawa 

uchodźczego oraz definicję uchodźcy, posłużę się właśnie tą metodą. W dalszych rozważaniach 

skupię się, przy wykorzystaniu metody dogmatycznej i historycznej, na przedstawieniu praw 

strony w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez 

opieki na terytorium państwa w świetle regulacji międzynarodowych, regionalnych i polskich. 

Wykonam także za pomocą metody porównawczej sprawdzenie koherentności polskiego 

reżimu ochrony praw uchodźców z reżimami uniwersalnym, regionalnym Rady Europy i UE. 

Dokonam także analizy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunału Konstytucyjnego, polskich sądów 

powszechnych i administracyjnych. Praca zawierać będzie także przegląd aktów prawnych 

międzynarodowych, regionalnych i krajowych polskich, które są nieodzowne przy analizie 

statusu uchodźcy, jak i ubieganiu się o ochronę międzynarodową. Punktem wyjściowym jest 

Konwencja Genewska oraz Protokół Nowojorski, Europejska Konwencja Praw Człowieka 

i Podstawowych Wolności, również szereg aktów prawa UE. Następnie dokonam analizy 

i porównania standardów uniwersalnych i regionalnych ochrony praw uchodźców ze 

standardami wynikającymi z Konstytucji RP i polskiego ustawodawstwa. Zbadam tym samym 

czy uniwersalny standard ochrony praw uchodźców jest przestrzegany przez Polskę oraz czy 

zostały implementowane dyrektywy unijne, w zakresie ochrony praw uchodźców i małoletnich 

bez opieki.    

 Praca ma za celu uchwycenie i opisanie reżimu ochrony praw małoletnich bez opieki 

starających się o nadanie statusu uchodźcy. Wyjście od definicji uchodźcy i pokazanie rozwoju 

tej instytucji prawa na przestrzeni czasu, jest podstawą do zrozumienia kręgu podmiotowego 

statusu uchodźcy. Istnieje wiele aktów prawnych o zasięgu uniwersalnym czy regionalnym, 

które powinny tworzyć kompletny i wyłączny reżim prawa uchodźczego oraz wzajemnie się 

uzupełniać. W związku z tym niniejsza praca ma na celu nie tylko poddać charakterystyce 

system prawa uchodźczego, ale przede wszystkim zbadać, czy regulacje te są komplementarne, 

co do formy i zakresu ochrony małoletnich bez opieki.  

 Wraz z rozwojem społeczeństw, po największych traumatycznych doświadczeniach 

ludzkości w XX w., zaczęto zwracać uwagę oraz zmieniono sposób traktowania dzieci. 
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Orędownikiem przyznania praw oraz zmiany ich traktowania, był Janusz Korczak, który 

uchodzi za pioniera praw dzieci14. Ta zmiana mentalności i podejścia do dzieci i ich praw, miała 

swój skutek w wielu aktach prawnych. Jednak dopiero w 1989 r. zostało to ucieleśnione w 

konwencji międzynarodowej dotyczącej stricte praw dzieci. Konwencja Genewska o Prawach 

Dziecka dopiero od niedawna wyznacza nowy kierunek w standardach prawnych traktowania 

dzieci. W konsekwencji analiza tej konwencji oraz innych regionalnych systemów prawnych 

ochrony praw dzieci, jest niezbędna do zidentyfikowania i uchwycenia relacji zachodzącej 

pomiędzy prawami dziecka a prawami małoletniego bez opieki w postępowaniu o udzielenie 

ochrony prawnomiędzynarodowej. Zjawisko migracji dzieci bez opieki rodziców lub dorosłych 

opiekunów z roku na rok przybiera na sile, co szczególnie zauważalne jest w Europie15. Dlatego 

wysiłki areny międzynarodowej, organizacji międzynarodowych oraz poszczególnych państw, 

skupiają się także na małoletnich bez opieki szukających ochrony prawnomiędzynarodowej. 

Celem pracy jest również porównanie standardu uniwersalnego i regionalnego z polskim 

reżimem ochrony zawartym w Konstytucji RP i ustawodawstwie.   

Prawa małoletniego bez opieki w postępowaniu o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej są tematem niezwykle rzadko poruszanym i analizowanym. 

Świadczy o tym stan piśmiennictwa nie tylko polskiego, ale i międzynarodowego. Przyczyny 

tego stanu rzeczy można upatrywać w małej ilości małoletnich bez opieki, przybywających na 

granice z Polską, którzy poszukują ochrony. Warto zwrócić uwagę na statystyki, które w 1997 r. 

wskazywały, że aż 461 małoletnich bez opieki złożyło w Polsce wniosek o nadanie statusu 

uchodźcy, aby w 2000 r. odnotować tylko 69 takich wniosków16. Nowsze badania z lat 2009-

2013, wykonane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce 

wskazują, że w placówkach pieczy zastępczej w Polsce w 2009 r. przebywało 168 małoletnich 

bez opieki, a w 2013 r. 19917. Aktualnie wyraźnie widać ponowną tendencję wzrostową 

składania wniosków przez małoletnich bez opieki w Polsce. Tym samym Polska powinna 

zadbać o przestrzeganie najwyższych standardów przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie 

 
14 W. Kerber-Ganse, Die Menschenrechte des Kindes. Die UN- Kinderrechtskonvention und die Pädagogik von 

Janusz Korczak. Versucheiner Pespektivenverschränkung, Verlag Barbara Budrich, Leverkusen Opladen 2009, s. 

40.  
15 Małoletni bez opieki. Polityka, praktyka oraz dane statystyczne dotyczących małoletnich cudzoziemców bez 

opieki w Polsce. Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, Warszawa 

2015, s. 67.  
16 M. Kolankiewicz, Dzieci cudzoziemskie bez opieki w Polsce, Wydawnictwo Dziecko Krzywdzone. Teoria, 

badania, praktyka, Tom 14, Nr 2 (2015), s. 16.  
17Małoletni bez opieki…, s. 67.  
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ochrony międzynarodowej składanych przez małoletnich bez opieki oraz najwyższych 

standardów traktowania tychże.  

Jak wskazuje Komisja Europejska w Komunikacie Komisji do Parlamentu 

Europejskiego i Rady, Plan działania w zakresie małoletnich bez opieki (2010-2014) z dnia 

6 maja 2010 r. ilość wniosków małoletnich bez opieki szukających ochrony międzynarodowej 

będzie stale rosła, dlatego wspólnota państw europejskich powinna podjąć działania na rzecz 

wsparcia poszanowania praw dziecka i na zasadzie najlepszego zabezpieczenia interesów 

dziecka18. Najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka musi być zasadą przyświecającą 

organom państw oraz osobom wykonujących działania w imieniu organów, organizacji 

międzynarodowych lub organizacji pozarządowych podczas procedury o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez opieki lub opieki roztaczanej przez państwo nad 

małoletnimi.   

W związku z tym istnieje potrzeba zbadania i opisania praw małoletniego bez opieki 

jako strony w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej na terytorium RP, 

którą mam nadzieję, że niniejszą dysertacją spełnię.  

Praca doktorska została podzielona na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym 

dokonam ogólnej charakterystyki pojęcia uchodźcy oraz przedstawię rozwój historyczny 

statusu uchodźcy. Będzie to stanowiło punkt wyjściowy do dalszych analiz i określenia 

przedmiotu oraz podmiotu badań. W rozdziale drugim skupię się na przedstawieniu praw strony 

w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez opieki 

w świetle regulacji międzynarodowych uniwersalnych i regionalnych. Ujęcie 

i scharakteryzowanie praw małoletniego bez opieki w reżimie prawa uniwersalnego oraz 

regionalnego – Rady Europy i Unii Europejskiej – pozwoli na stworzenie wzorca badań nad 

reżimem polskiego prawa uchodźczego. Dlatego też w trzecim rozdziale zostanie 

przeprowadzona analiza i charakterystyka praw strony w postępowaniu o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez opieki na terytorium RP w świetle Konstytucji RP 

i ustawodawstwa. Ta część pracy doktorskiej będzie próbą analizy i porównania standardów 

uniwersalnych i regionalnych z polskim standardem ochrony uchodźców w postępowaniu 

o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej. W ostatnim czwartym rozdziale, skupię się nad 

opisem i charakterystyką praktyki organów RP w zakresie ochrony prawnomiędzynarodowej 

 
18 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Plan działania w zakresie małoletnich bez opieki 

(2010-2014), SEK (2010) 534, dokument na stronie https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:pl:PDF (dostęp: 23.03.2021).  
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oraz zbadam realizację gwarancji materialnych i procesowych małoletniego bez opieki 

w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym w RP.  

Główne hipotezy badawcze i pytania badawcze. 

Hipoteza 1: Ustalenie uniwersalnej definicji uchodźcy w Konwencji Genewskiej i Protokole 

Nowojorskim a także wypracowanie reżimów uniwersalnych i regionalnych ochrony praw 

uchodźców, było w XX w. kamieniem milowym rozwoju praw człowieka i stworzeniu reżimów 

praw uchodźców. Prawa małoletniego bez opieki, jako szczególnego rodzaju uchodźcy, 

powinny być lepiej zabezpieczone oraz odmiennie zdefiniowane niż prawa dorosłych 

uchodźców w poszczególnych reżimach prawnych. Brak rozróżnienia na status uchodźcy 

dorosłego i status uchodźcy małoletniego bez opieki osłabia ochronę międzynarodową 

w zakresie małoletnich bez opieki.    

Hipoteza 2: Istnienie zjawiska uchodźstwa małoletnich bez opieki jest faktem i stanowi 

wyzwanie dla współczesnych państw i społeczeństw. Dlatego istnieje potrzeba rewizji 

a następnie reformy systemu ochrony praw małoletnich bez opieki. Słabość uniwersalnego 

systemu ochrony praw małoletnich bez opieki wynika m.in. z braku minimalnych standardów 

traktowania i braku uregulowania standardów procedury o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej małoletnich bez opieki.  

Hipoteza 3: Uniwersalny i regionalny (Unii Europejskiej oraz Rady Europy) reżim ochrony 

praw strony w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez 

opieki jest standardem współczesnych i demokratycznych państw prawa. Rzeczpospolita 

Polska, jako strona Konwencji Genewskiej oraz Protokołu Nowojorskiego oraz państwo 

członkowskie UE, zobowiązana jest przestrzegać tych postanowień. Pomimo wdrożenia do 

polskiego porządku prawnego postanowień aktów prawa międzynarodowego oraz 

implementacji prawa UE, istnieje nadal wiele obszarów aby efektywnie chronić oraz zapewnić 

małoletnim pełnię praw i należyte traktowanie w procedurze uchodźczej w RP.  

Hipoteza 4: Istnieje związek pomiędzy polską kontrolą administracyjną i sądowo-

administracyjną nad wykonywaniem i przestrzeganiem międzynarodowych oraz regionalnych 

standardów ochrony praw małoletnich bez opieki w postępowaniu o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej na terytorium RP. Procedura administracyjna w polskim reżimie 

uchodźczym gwarantuje małoletniemu bez opieki pewien poziom ochrony. Jest on 

niewystarczający, pomimo że spełnia wymagania umów międzynarodowych i przepisów 

wspólnotowych. Pomimo poprawnej implementacji prawa UE, to wykonywanie prawa przez 
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organy w polskiej procedurze uchodźczej oraz jego interpretacja nie jest należycie 

wykonywana oraz nie uwzględnia ducha aktów prawa uniwersalnego i regionalnego.  
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Rozdział 1 

Ogólna charakterystyka uchodźców 

 

1.1. Pojęcie uchodźcy 

 

Przedmiotem niniejszego rozdziału jest uchwycenie definicji uchodźcy, geneza regulacji, 

dotyczących ochrony praw uchodźców oraz współpracy międzynarodowej i regionalnej 

w Europie. Współcześnie problematyka cudzoziemcza i uchodźcza – to materia 

interdyscyplinarna, zahaczająca o nauki prawne, historyczne, socjologiczne, stosunki 

międzynarodowe, dlatego jest ona złożona i wielopłaszczyznowa19. Scharakteryzowanie 

regulacji międzynarodowych i regionalnych, w zakresie ochrony uchodźców odnosi się do 

relacji dwóch pojęć: azylu i statusu uchodźcy20. Aby przedstawić po krótce generalne różnice 

pomiędzy ww. pojęciami, wskazać należy, że azyl jest instytucją prawa wewnętrznego każdego 

państwa, posiadającą cechy dyskrecjonalności. Natomiast status uchodźcy jest jedną z form 

ochrony przewidziane przez prawo międzynarodowe, którą definiuje Konwencja dotycząca 

statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.21 wraz z Protokołem 

dotyczący statusu uchodźców, sporządzony, w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r.22. 

W potocznym rozumieniu uchodźcą jest ten, kto pod przymusem okoliczności wyjeżdża z 

miejsca stałego zamieszkania w celu stałego lub czasowego osiedlenia się w obcym państwie 

lub na innym terytorium własnego państwa23. W języku potocznym uchodźcę mianuje się 

emigrantem, uciekinierem, wychodźcą24. Pojęcia „uchodźca” i „migrant” są coraz częściej 

używane w mediach i w dyskursie publicznym, jako synonimy, a istnieje pomiędzy nimi 

zasadnicza różnica o charakterze prawnym. Mylenie tych pojęć może prowadzić do problemów 

 
19 J. Białocerkiewicz, Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, s. 13; G. Frerks, Human security as a disclosure and 

counter-disclosure, Security and Human Rights 2008, nr 1, s. 9.  
20 A. Florczak, Uchodźcy w Polsce…, s. 31.  
21 Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515, zwana dalej Konwencją Genewską.  
22 Dz.U. 1991 nr 119 poz. 517, zwana dalej Protokołem Nowojorskim.  
23 T. Gammeltoft-Hansen, Access to Asylum: International refugee law and the globalization of immigration 

control, Cambridge University Press, Cambridge 2011, s. 12. Z. Krawczyńska-Butrym, Migracje. Wybrane 

zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 130 oraz J. Balicki, 

Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Harmonizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, s. 203-204. 
24 Hasło uchodźca, [w:] Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Państwowe Wydawnictwo Wiedza 

Powszechna, Warszawa 1996-1997.  
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dotykających uchodźców i osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy, jak również do 

nieporozumień w dyskusjach dotyczących azylu i migracji. 

Według Konwencji Genewskiej uchodźcą jest osoba, która z uwagi na uzasadnioną 

obawę przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do 

dookreślonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych, przebywa poza 

granicami państwa, którego jest obywatelem i nie może lub nie chce z powodu tych obaw, 

korzystać z ochrony swojego kraju. Uchodźcą jest także osoba nieposiadająca żadnego 

obywatelstwa, znajdująca się z podobnych powodów, poza państwem stałego pobytu, do 

którego powrócić nie może lub nie chce ze względu na te obawy25.  

Jak wskazuje się w literaturze26, wypracowanie definicji „uchodźcy” w Konwencji 

Genewskiej stanowiło novum w podejściu do kwestii uchodźstwa. Celem, jaki przyświecał 

twórcom Konwencji Genewskiej podczas jej uchwalania, było rozwiązanie problemu 

uchodźców, bezpaństwowców, którzy pojawili się na masową skalę w następstwie II Wojny 

Światowej27. Niemniej traktowano te zjawiska jako przejściowe, które zaistniały pod wpływem 

wydarzeń międzynarodowych28, dlatego w dokumencie tym znalazły się ograniczenia zarówno 

czasowe, jak i geograficzne. Ograniczenie czasowe, stanowiło, że: „w rezultacie zdarzeń, jakie 

nastąpiły przed dniem 1 stycznia 1951 r. osoba przebywa poza granicami państwa, którego jest 

obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, 

albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza 

państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw 

powrócić do tego państwa”29.  

Natomiast ograniczenie geograficzne oznaczało, że: „w rozumieniu niniejszej 

Konwencji wyrazy: "wydarzenia, które miały miejsce przed dniem 1 stycznia 1951 r.", 

znajdujące się w artykule 1 ustęp A oznaczają: a) "wydarzenia, które nastąpiły w Europie przed 

 
25 C. Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons, Cambridge University Press, New 

York 2004, s. 22.  
26 A. Potyrała, Współczesne uchodźstwo. Próby rozwiązania międzynarodowego problemu, Wyższa Szkoła Nauk 

Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2005, s. 59; J. Jagielski, Status prawny cudzoziemca w Polsce, 

Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997, s. 84; J. Hryniewicz, Uchodźcy w Polsce. Teoria a rzeczywistość, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 19-30; B. Mikołajczyk, Osoby ubiegające się o statut uchodźcy: 

ich prawa i standardy traktowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 21 i n.; 

B. Wierzbicki, Uchodźcy w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 23 i n.  
27 R. Cholewiński, The Need for Effective Individual Legal Protection in Immigration Matters, European Journal 

of Migration and Law 2005, nr 7, s. 237.  
28Zob. I. R. Gunning, Expanding the International Definition of Refugee: A Multicultural View, Fordham 

International Law Journal 1989, tom 13, s. 44.  
29 Zob. art. 1 ustęp A ppkt 2) Konwencji Genewskiej.  
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dniem 1 stycznia 1951 r."30, lub b) "wydarzenia, które miały miejsce w Europie lub gdziekolwiek 

indziej przed dniem 1 stycznia 1951 r."; każde z Umawiających się Państw, w momencie 

podpisywania, ratyfikacji lub przystąpienia, złoży oświadczenie, które z tych określeń zamierza 

stosować, realizując zobowiązania przyjęte przez siebie na podstawie niniejszej Konwencji”31. 

Finalnie te ograniczenia zniesione zostały Protokołem Nowojorski, który wszedł w życie w 

dniu 4 października 1967 r.  

 Dokonując analizy treści definicji uchodźcy zawartej w Konwencji Genewskiej, 

zauważyć należy, że posiada ona element subiektywny - „obawa” 32, który został dookreślony 

pojęciem ocennym „uzasadniona” 33. Oznacza to tym samym, że ta przesłanka musi być oparta 

na obiektywnych podstawach, które mogą być i są w praktyce w ten sposób oceniane. Definicja 

zawiera także kolejne pojęcie „prześladowanie”, które ma cechy braku ostrości. W związku 

z tym, aby osoba mogła być uznana za uchodźcę, w rozumieniu Konwencji Genewskiej, musi 

spełniać łącznie powyższe przesłanki, to znaczy musi czuć obawę, która jest obiektywnie 

uzasadniona i dotyczyć prześladowania ze względu na wskazane w artykule 1 Konwencji 

Genewskiej powody - obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii (rozumianą 

jako wolność myśli sumienia i wyznania, w tym do zmiany wyznania oraz prywatnego lub 

publicznego wyznawania), narodowości (rozumianą szerzej niż obywatelstwo, bowiem 

odnosząca się także do grup etnicznych), przynależności do określonej grupy społecznej 

(związanej ze statusem społecznym, pochodzeniem czy zwyczajach, w pojęciu tym zawiera się 

również pojęcie prześladowania i przemocy seksualnej wobec kobiet) lub z powodu przekonań 

 
30 Zob. art. 1 ust. B ppkt 1) lit. a) Konwencji Genewskiej.  
31 Zob. art. 1 ust. B ppkt 1) lit. b) Konwencji Genewskiej. 
32 Zob. G. Goodwin-Gill, J. McAdam, The Refugee in International Law, Oxford: Oxford University Press, 2007, 

s. 201—267; K. Bem, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2001 r., sygn. akt: 

V SA 2830/00, Lex; P. Kobes, Status uchodźcy a obawy o prześladowanie. Glosa do wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2010 r., sygn. akt: C-175/08, C-176/08, C-178/08 i C-179, Lex; tak też wyrok 

Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2010 r., sygn. akt: C-175/08, C-176/08, C-178/08 i C-179/08, 

ECLI:EU:C:2010:105; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2001 r., sygn. akt: V SA 

2830/00; Jak wskazuje się obawa jest odczuciem indywidualnym, definicja zakłada występowanie elementu 

subiektywnego u osoby ubiegającej się o uznanie za uchodźcę. Ustalenie statusu uchodźcy wymaga zatem przede 

wszystkim oceny oświadczeń ubiegającego się (wnioskodawcy), a nie oceny sytuacji panującej w kraju jego/jej 

pochodzenia, zob. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych Do Spraw Uchodźców, Zasady i tryb 

ustalania statusu uchodźcy. Zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźcy z 1951 r. oraz Protokołem 

dodatkowym do niej z 1967 r. Podręcznik, Genewa 1992, II wydanie wersji polskiej, 2007, s. 18.  
33 Określenie „uzasadniona” oznacza, że nie tylko stan uczuć osoby zainteresowanej decyduje o statusie uchodźcy, 

lecz że musi on zostać potwierdzony przez ocenę sytuacji obiektywnej. Termin „uzasadniona obawa” łączy zatem 

element subiektywny i obiektywny – oba muszą być brane pod uwagę w procedurze ustalania, czy istnieje 

„uzasadniona obawa” przed prześladowaniem, zob. D. Gallagher, The evolution of the international refugee 

system, International Migration Revenue 1989, nr 23 (3), s. 573; Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych Do Spraw Uchodźców, Zasady i tryb…, s. 18; Zob. także J. Chlebny, Ustalanie okoliczności 

faktycznych w sprawie o udzielenie cudzoziemcowi ochrony, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 

2006, nr 6, s. 53 i n.; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2007 r. sygn. akt: II OSK 

1551/06.  
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politycznych (osoba ma poglądy polityczne, które nie pokrywają się z poglądami głoszonymi 

przez władze państwowe, co może wiązać się z jej prześladowaniem). Należy przy tym 

zauważyć, że na gruncie Konwencji Genewskiej za uchodźcę może być uznana osoba zwana 

uchodźcą sur place, co oznacza, że brak jest przesłanki „uzasadnionej obawy prześladowania” 

w momencie ubiegania się o status uchodźcy, jednakże ryzyko prześladowania pojawia się 

w momencie ewentualnego powrotu do państwa pochodzenia34. 

 Należy wskazać, że dokonując analizy postanowień Konwencji Genewskiej, osoba 

ubiegająca się o nadanie statusu uchodźcy, musi znajdować się poza terytorium państwa 

obywatelstwa lub też ostatniego zamieszkania. Zatem tak zwani uchodźcy wewnętrzni35 nie są 

objęci ochroną Konwencji Genewskiej.  

 Ponadto w omawianej definicji należy zwrócić uwagę na stwierdzenie, że uchodźcą jest 

osoba, która nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa. 

Okoliczność ta może mieć różnorakie podstawy i przyczyny, w tym niezależne od osoby 

wnioskującej o uznanie za uchodźcę (wojna, kataklizmy, przewroty, rewolucje). Niemożność 

lub niechęć do korzystania z ochrony własnego państwa odnosi się także do sytuacji, w której 

osoba umyślnie nie wnioskuje lub nie chce otrzymać ochrony ze strony własnego państwa, 

którego jest obywatelem z powodu obawy przed prześladowaniami. Zaistnienie takiego stanu, 

tj. rezygnacja z ochrony dawanej przez własne państwo z obawy przed prześladowaniami lub 

nienależytym wywiązywaniem się z obowiązków ochrony względem obywatela, może dawać 

podstawy do spełnienia się jednej z przesłanek do udzielenia statusu uchodźcy. W takim 

przypadku osoba poszukująca ochrony międzynarodowej, musi opuścić swój kraj i szukać 

ochrony w innym państwie, co może dawać podstawy do nadania statusu uchodźcy36.  

 Analizując definicję uchodźcy w art. 1 A ust. 2 należy zwrócić uwagę na to, że uchodźcą 

jest osoba, która nie ma żadnego obywatelstwa i znajduje się, na skutek podobnych zdarzeń, 

poza państwem dawnego, stałego zamieszkania i nie może lub nie chce z powodu tych obaw 

powrócić do tego państwa. Oznacza to tym samym, że Konwencja Genewska zabezpiecza 

prawa bezpaństwowców, wstępujących o nadanie statusu uchodźcy37.  

 
34 Zob. J. Briggs, Sur Place Refugee Status in the Context of Vietnamese Asylum Seekers in Hong Kong, American 

University Law Review 1993, nr 42, s. 449. 
35 A. Potyrała, Współczesne uchodźstwo…, s. 62.  
36 J. Lenart, “Fortress Europe”: Compliance of the Dublin II Regulation with the European Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Utrecht Journal of International and European Law, 

Merkourios 2012, nr 28/75, s. 4-19.  
37 M. Weiner, R. Munz, Migrants, refugees and foreign policy: prevention and intervention strategies, Third World 

Quarterly 1997, nr 18 (1), s. 25.  
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 Konwencja Genewska w swojej treści zawiera klauzule wygaśnięcia i klauzule 

wyłączające jej stosowanie. Jak wskazuje A. Potyrała, klauzulami wygaśnięcia są mechanizmy 

przedstawione w art. 1 ustęp C Konwencji Genewskiej38 przestaje obowiązywać w stosunku do 

każdej osoby jeżeli:1) dobrowolnie zwróciła się ona ponownie o ochronę państwa, którego jest 

obywatelem, lub 2) utraciwszy swoje obywatelstwo ponownie dobrowolnie je przyjęła, lub 3) 

przyjęła nowe obywatelstwo i korzysta z ochrony państwa, którego obywatelstwo przyjęła, lub 

4) ponownie dobrowolnie osiedliła się w państwie, które opuściła lub poza którego granicami 

przebywała z powodu obawy przed prześladowaniem, lub 5) nie może dłużej odmawiać 

korzystania z ochrony państwa swojego obywatelstwa, albowiem ustały warunki, w związku 

z którymi została uznana za uchodźcę, 6) jest osobą, która nie mając żadnego obywatelstwa 

może powrócić do państwa, w którym miała poprzednio stałe miejsce zamieszkania, ponieważ 

przestały istnieć okoliczności, w związku z którymi została uznana za uchodźcę39. 

Natomiast przesłankami nazywanymi klauzulami wyłączającymi stosowanie przepisów 

Konwencji Genewskiej są zdarzenia i warunki zawarte w art. 1D, 1E i 1F tejże. Tym samym 

nie ma ona zastosowania do osób, które aktualnie korzystają z ochrony lub pomocy organów 

lub agencji Narodów Zjednoczonych innych niż Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych 

do Spraw Pomocy Uchodźców. Należy zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy ochrona lub 

pomoc taka zostanie wstrzymana lub cofnięta z jakiekolwiek przyczyn, osoby takie będą mogły 

skorzystać z ochrony na podstawie Konwencji Genewskiej. Kolejnym wyłączeniem jest brak 

stosowania Konwencji Genewskiej do osób uważanych przez właściwe władze państwa, 

w którym osiedliły się te osoby, za mające prawa i obowiązki związane z posiadaniem 

obywatelstwa tego państwa. Także wyłączone jest stosowanie Konwencji Genewskiej do osób, 

w stosunku do których istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że dokonały zbrodni przeciwko 

pokojowi, zbrodni wojennej lub zbrodni przeciwko ludzkości w rozumieniu aktów prawa 

międzynarodowego, opracowanych dla ustanowienia przepisów odnoszących się do tych 

zbrodni; dokonały poważnej zbrodni o charakterze niepolitycznym poza państwem, które ją 

przyjęło, przed uznaniem jej za uchodźcę; są winne czynów sprzecznych z celami i zasadami 

Narodów Zjednoczonych40.  

 
38 A. Potyrała, Współczesne uchodźstwo…, s. 65.  
39 Podręcznik UNHCR, Zasady i tryb…, s. 37-38.  
40 Twórcy Konwencji nie zawarli w niej definicji przestępstw, ale powołali się na inne dokumenty 

międzynarodowe, w tym przede wszystkim na Porozumienie międzynarodowe w przedmiocie ścigania i karania 

głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisane w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r., (Dz.U. z 1947 

r., Nr 63, poz. 367), UN Treaty Series, nr 251, s. 280, którego załącznikiem jest Karta Międzynarodowego 

Trybunału Wojskowego z dnia 8 sierpnia 1945 r. Przedmiotem postępowania przed MTW miały być trzy rodzaje 
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Klauzule ustania mają charakter negatywny i są wyliczone w sposób wyczerpujący. 

Należy je zatem interpretować wąsko i nie można też dodawać na zasadzie analogii żadnych 

innych powodów ustania statusu. Oczywiście jeśli uchodźca – z dowolnych przyczyn – nie chce 

już korzystać ze statusu, nie ma powodu, by zapewniać mu ochronę międzynarodową41. 

 Stwierdzić należy, że Konwencja Genewska zapewnia minimalny poziom ochrony 

uchodźców, co oznacza, że państwo strona w swoim ustawodawstwie może zapewnić lub 

utrzymać w mocy rozwiązania prawne już istniejące, jeżeli są one korzystniejsze dla uchodźcy. 

Jak wskazano w art. 5 Konwencji Genewskiej żadne z postanowień niniejszej Konwencji nie 

narusza innych praw i korzyści przyznanych przez Umawiające się Państwa uchodźcom 

niezależnie od tej Konwencji42. W ramach minimalnego standardu i poziomu ochrony 

Konwencja Genewska wprowadza także w zakresie praw osobistych, politycznych, 

gospodarczych i socjalnych przyznawanych uchodźcom, alternatywne klauzule traktowania43: 

a) standard największego uprzywilejowania, zarówno pod warunkiem wzajemności lub 

też bez warunku wzajemności44, 

b) standard traktowania narodowego45, 

 
zbrodni: zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, zob. R. Bierzanek, 

Wojna a prawo międzynarodowe, Wydawnictwo MON 1982, s. 115.  
41A. Betts, G. Loescher, Refugees in International Relation, [w:] Refugees in International Relations, red. A. Betts, 

G. Loescher, Oxford University Press 2011, s. 5.  
42Zob. A. Betts, International Cooperation in the Refugee Regime, [w:] Refugees in International Relations, red. 

A. Betts, G. Loescher, Oxford University Press 2011, s. 53; M. Kowalski, Pomiędzy uznaniowością a 

zobowiązaniem: podstawy prawo międzynarodowej ochrony uchodźców, Politeja: Pismo Wydziału Studiów 

Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytety Jagiellońskiego 2006, nr 1(5), s. 441.  
43 J. Białocerkiewicz, Status prawny…, s. 176. Zob. także B. Wierzbicki, Uchodźcy w prawie …, s. 108; 

I Rzeplińska, Cudzoziemcy w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka, [w:] Szkoła Praw Człowieka. 

Teksy wykładów, z. 5. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1998, s. 128.  
44 Klauzula największego uprzywilejowania polega na zobowiązaniu przez jedną ze stron do traktowania drugiej 

strony (jej obywateli, osób prawnych, rzeczy itp.) w sposób najbardziej uprzywilejowany w danej sferze, tzn. na 

przyznaniu drugiej stronie takich praw jakie pierwsza strona przyznała lub przyzna państwu trzeciemu. W 

Konwencji klauzula ta ma zastosowanie do prawa własności i mienia (art. 13 Konwencji), prawa do 

stowarzyszania się (art. 15 Konwencji), zob. J. Sozański, Prawo traktatów: zarys współczesny, Polskie 

Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Warszawa-Poznań 2009, s. 76.  
45 Odmianą klauzuli wzajemności, tzw. klauzula narodowa polega na zobowiązaniu się przez jedną ze stron do 

traktowania drugiej strony (w tym jej obywateli, osób prawnych, rzeczy itp.) w taki sam sposób ja własne osoby 

fizyczne i prawne, co w Konwencji znalazło urzeczywistnienie w art. 22 i zapewnieniem uchodźcom prawa do 

nauki, zob. J. Sozański Prawo traktatów…, s. 74.  Zob. także A. Michalska, Prawa człowieka w systemie norm 

międzynarodowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1982, s. 228.  
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c) standard szczególny wynikający ze statusu uchodźcy (non-refoulement46, obowiązek 

uchodźcy do poszanowania i przestrzegania prawa państwa przyjmującego47, zakaz 

dyskryminacji wyrażony w art. 3 Konwencji Genewskiej stanowiący, że umawiające 

się Państwa będą stosowały postanowienia niniejszej Konwencji do uchodźców bez 

względu na ich rasę, religię lub państwo pochodzenia48).  

 Tym samym aktualnie międzynarodowa definicja i pojęcie uchodźcy opiera się na 

Konwencji Genewskiej i Protokole Nowojorskim. Istnieją jednak różnice w definiowaniu 

pojęcia uchodźcy w różnych rejonach świata. Upatrywać takiego stanu rzeczy można w sytuacji 

geopolitycznej w danym rejonie, czynnikach historycznych, przesłankach kulturowych lub 

etnicznych. Prowadzi to do odmiennych rozwiązań lub modyfikacji definicji uchodźcy, niż 

przyjętej w Konwencji Genewskiej i Protokole Nowojorskim.  

Przykładem odmienności wyżej wspomnianych jest Konwencja dotycząca 

Specyficznych Aspektów Problemów Uchodźstwa w Afryce z 10 września 1969 r.49. 

Afrykańska Konwencja zawiera podobną definicję uchodźcy jak Konwencja Genewska, jednak 

z uwzględnieniem specyfiki kontynentu afrykańskiego50. Rozszerza ona międzynarodową 

definicję uchodźcy, obejmując tym terminem także uchodźców wojennych i uchodźców 

wewnętrznych51.  

 
46 Na temat charakteru prawnego zasady non-refoulement, zob. J. Hathaway, The Rights of Refugees under 

International Law, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 364; J. Allain, The ius cogens nature of non-

refoulement, International Journal of Refugee Law, 2001, nr 13, s. 533-558 oraz C. Lewis, UNHCR and 

International Refugee Law: From Treaties to Innovation, Routledge, New York 2012, s. 124; E. Lauterpacht, D. 

Bethlehem, The Scope and Content of the Principle of Non-refoulement, [w:] Refugee Protection in International 

Law. UNHCR's Global Consultations on International Protection, red. E. Feller, V. Türk, F. Nicholson, 

Cambridge University Press, Cambridge 2003, s. 78-80. 
47 Zimmerman, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protokol: Commentary 

(Oxford Commentaries on International Law), red. A. Zimmerman, Oxford University Press, New York 2011, s. 

1277.  
48 Przesłanki te maja charakter wyczerpujący, dlatego zakaz dyskryminacji nie dotyczy podstaw, które nie są 

wskazane w Konwencji Genewskiej, zob. A Hurell, Refugess, International Society, and Global Order, [w:] 

Refugees…, s. 85;  
49 Konwencja została podpisana w dniu 10 września 1969 r. w Addis Abebie przez Organizację Jedności Afryki 

(obecnie Unię Afrykańską), weszła ona w życie w dniu 20 czerwca 1974 r. Konwencja została ratyfikowana przez 

czterdzieści sześć państw (dane za 2015). Zob.  A. Bisztyga, Charakterystyka afrykańskiego systemu ochrony praw 

człowieka. Geneza, ewolucja, specyfika, [w:] Ochrona praw człowieka w Afryce: aksjologia, instytucje, nowe 

wyzwania, praktyka, red. nauk. J. Jaskiernia, K. Spryszak, T. 2, Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2007, s. 

177-190.  
50 M. Bhattacharjee Mithun, Ethnic Conflicts and Violence in Myanmar: The Exodus of Stateless Rohingya People, 

International Journal on Minority and Group Rights, nr 25, Leiden, 2018, s. 648-663.  
51 Definicją uchodźców Konwencja objęła nie tylko osoby, które w obawie przed prześladowaniami znajdują się 

poza terytorium kraju, którego są obywatelami, ale także wszystkie osoby, które z powodu zewnętrznej agresji, 

okupacji, dominacji lub wydarzeń poważnie zakłócających porządek publiczny w części lub całości państwa, są 

zmuszone do opuszczenia miejsca zwyczajowego zamieszkiwania w celu poszukiwania schronienia w innym 

miejscu, poza państwem swego pochodzenie lub zamieszkiwania, a więc dotyczy to także ofiar wewnętrznych 
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Kolejnym przykładem regionalnych modyfikacji w zakresie definicji uchodźcy jest 

Deklaracja z Kartageny z 22 listopada 1984 r.52, która swym zakresem obejmuje obszar 

Ameryki Środkowej i Południowej.  Deklaracja stanowi prawo zwyczajowe, nie ma tym samym 

charakteru prawnie wiążącego53. W swoich postanowieniach powtarza definicję z Konwencji 

rozszerzając ją o osoby, które opuściły państwo swojego pochodzenia z powodu zagrożenia 

życia, wolności, bezpieczeństwa, konfliktu zbrojnego, poważnego naruszenia praw człowieka 

oraz innych zdarzeń naruszających porządek publiczny54.  

 Obszar Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki objęty jest podwójnym systemem 

ochrony uchodźców. Stany Zjednoczone Ameryki podpisały Protokół Nowojorski, a Kanada 

jest stroną Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego. Niemniej pomiędzy oboma 

państwami istnieje porozumienie w sprawie wdrożenia i przyjęcia instytucji bezpiecznego 

państwa trzeciego55. 

 

1.2. Rozwój historyczny statusu uchodźcy 

  

 Pojęcie uchodźcy historycznie nierozerwalnie łączy się z migracjami i prawem azylu. 

Migracje56 ludności zaliczane są do zjawisk wielowymiarowych o charakterze 

demograficznym, ekonomicznym, społecznym, politycznym i kulturowym. Migracje57 

 
konfliktów zbrojnych. Zob. K. Jastram, M. Achiron, Ochrona uchodźców: przewodnik po międzynarodowym 

prawie azylowym, Unia Międzyparlamentarna i UNHCR, Warszawa 2001, s. 15.  
52 Deklaracja z Kartageny, przyjęta przez zgromadzenie przedstawicieli rządów państw Ameryki 

Łacińskiej w 1984 r., dokument na stronie https://www.unhcr.org/45dc19084.html (dostęp: 24.08.2021).  
53 J. Vedsted-Hansen red., The Refugee Law Reader, ed. 7, Hungarian Helsinki Committee, Budapest 2015, s. 181.  
54 K. Jastram, M. Achiron, Ochrona uchodźców…, s. 17; J. Donnelly, Universal Human Rights: in Theory and 

Practice, Cornel University Press, Ithaca and London 2013, s. 176.  
55 R. Kwiecień, Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2000, s. 100.  
56 Termin „migracja” wywodzi się od wyrazu łacińskiego migratio, oznaczającego przesiedlenie, przeprowadzkę, 

wędrówkę. Zob. hasło: Migracja, [w:] Słownik wyrazów obcych PWN, praca zbiorowa, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1980, s. 474; J. Mariański, Hasło: Migracje, [w:] Słownik katolickiej nauki społecznej, red. 

naukowa W. Piwowarski, Instytut Wydawniczy PSX, Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów 'Palabra', Warszawa 

1993, s. 106; Słowo: Migratio, [w:] A. Jougan. Słownik kościelny łacińsko - polski, wyd. III zmienione i 

uzupełnione, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań - Warszawa - Lublin 1958, s. 422. 
57 W Encyklopedii Multimedialnej PWN 2000 (Warszawa 2000) pod hasłem „migracja” znajduje się następujące 

określenie tego pojęcia: „ruch ludnościowy, którego celem jest zmiana czasowa lub na stałe miejsca pobytu; 

główne formy: emigracja, imigracja, reemigracja, repatriacja” [Terminy „emigracja (wychodźstwo)” wyjaśniony 

jest jako „odpływ ludności poza granice określonego terytorium, także zbiorowość ludzi objęta tym ruchem, 

potocznie opuszczenie kraju na stałe”; „imigracja” jako „1. napływ ludności obcej do jakiegoś kraju w celu 

osiedlenia się czasowo lub na stałe, 2. ludność cudzoziemska osiadła czasowo lub na stałe w jakimś kraju”; 

„reemigracja” jako „powrót do dawnego miejsca zamieszkania”; zaś „repatriacja” jako „powrót do ojczyzny osób, 

które wskutek różnych okoliczności (wojna, prześladowania) znalazły się czasowo poza jej granicami (jeńcy 

wojenni, więźniowie obozów koncentracyjnych, deportowani, wysiedleni, uchodźcy, ewakuowani), repatriacja 
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międzynarodowe ogólnie określa się jako przemieszczanie ludzi z jednego państwa do drugiego 

na pobyt okresowy lub stały, dobrowolnie lub pod przymusem58 - a więc zmuszonych do 

opuszczenia swego miejsca przebywania pod presją państwa (deportacje, przesiedlenia, 

repatriacje, „wymiana ludności”, „czyszczenie etniczne”, prześladowania itp.), umów 

międzynarodowych lub klęsk ekologicznych.  

 Natomiast azyl to forma zapewnienia nietykalności i ochrony osobom migrującym, 

a także poszukującym schronienia59, w rozumieniu szerokim to także ochrona uchodźców. 

Dlatego też azyl określa się często jako instytucję społeczną, natomiast status uchodźcy, jako 

instytucję normatywną. Pomimo, że azyl oraz status uchodźcy są aktualnie odmiennymi 

instytucjami prawa, niemniej ich pochodzenie jest wspólne a są nim przymusowe migracje 

ludności. Całokształt przyczyn opuszczenia swojego kraju pochodzenia z powodu 

prześladowań, zagrożenia życia, utraty wolności, konfliktów i wynikających stąd skutków 

określany jest jako uchodźstwo sensu largo60 i jest nierozerwalnie związany z azylem61. Wynika 

to m.in. stąd, że łacińskie słowo asylum oznacza miejsce schronienia, przytułek62, a z greckiego 

słowo ásylon zdefiniować można jako „wolność od zajęcia, od grabieży, nietykalny” lub 

schronienie w miejscach kultu religijnego zapewniające osobom ściganym bezpieczeństwo 

osobiste63. Dlatego też azyl na przestrzeni wieków został wykształcony i ewoluował w kierunku 

prerogatyw suwerennego państwa i uznaniowości64. Początkowo był on uważany jako tradycja, 

 
jest zazwyczaj uregulowana umowami międzynarodowymi”]. Słownik języka polskiego wyjaśnia termin 

„migracja” jako wędrówka, ruch ludności mający na celu zmianę miejsca pobytu na stałe lub okresowo, zarówno 

w obrębie kraju, jak i z jednego kraju do drugiego; przenoszenie się, przesiedlanie ludności (t. II, Warszawa 1979, 

s. 169). Zob. także - Hasło: Migracja, [w:] Słownik wyrazów obcych PWN…, s. 474; Hasło: Migracja, [w:] 

Juridiczieskajaencikłopedija, red. M. Tichomirowa, Moskwa 1998, s. 244. Termin „migrować” (od łac. migro - 

przesiedlam się) oznacza zmieniać miejsce stałego zamieszkania, przesiedlać się (Słownik wyrazów obcych 

PWN…, s. 474). 
58 E. Cziomer, Wybrane problemy migracji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Polska - Niemcy - Ukraina 

w Europie. Model dla euroregionów Środkowowschodniej Europy. Jak wychowywać dla Europy, red. W. 

Bonusiak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 77. Zob. też W. Kucharski, Z. 

Tomkowski, Wokół podstawowych pojęć i definicji, [w:] Polacy w świecie. Polonia jako zjawisko społeczno-

polityczne, red. A. Koprukowniak, W. Kucharski, cz. I, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1986, s. 19 

- 40. Por. J. Knopek, Migracje Polaków do Afryki Północnej w XX wieku, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej 

im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001, s. 9; S. A. Awakjan, Hasło: Migracja, [w:] Konstitucjonnoje prawo. 

Encikłopediczeskij słowar, red. S. Awakian, Moskwa 2001, s. 353; Hasło: Migration, [w:] G. Evans, J. Newnham, 

The Penguin Dictionary of International Relations, Penguin Books, London 1998, s. 323-324. 
59 B. Wierzbicki, O azylach i ekstradycji przestępców, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992, s. 7.  
60 D. Gafarowski, Podejście root causa jako rozwiązywanie problemu uchodźstwa: wybrane dylematy i 

kontrowersje, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Kraków 2014, z. 4 (154), s. 25.  
61 J. Symonides, Prawo do azylu, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski Wydawnictwo 

Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 615.  
62 K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s 56.  
63 J. Tokarski, Słownik wyrazów obcych PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 62.  
64 P. Stachańczyk, Cudzoziemcy Praktyczny komentarz do ustawy o cudzoziemcach. Tekst ustawy w wersjach 

angielskiej i rosyjskiej. Inne akty prawne, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1998, s.18-

19.  
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zwyczaj i pewnik dający ochronę, a jego źródła upatrywano w boskim pochodzeniu i miejscem 

jego otrzymywania (miejsca kultu, sanktuarium). Ewoluował na przestrzeni wieków w tradycję 

ochrony państwa, wynikającą z jego suwerennego charakteru, by zyskać miano azylu 

terytorialnego jako aktu politycznego65. Przez wieki pojęcie to ewoluowało, aby aktualnie stać 

się dobrze zakorzenioną instytucją prawa międzynarodowego. W rozwoju państw na przełomie 

wieków, azyl wykształcił się jako prerogatywa suwerennych państw, polegająca na zezwoleniu 

na wjazd cudzoziemca na jego terytoriom, z wykluczeniem możliwości ekstradycji66. Niemniej 

brak jest w prawie międzynarodowym legalnej definicji tej instytucji prawa i jednolitego jego 

pojęcia67. Wskazać należy, że decyzja o udzieleniu azylu jest suwerennym aktem danego 

państwa68, co oznacza, że regulacje i procedury związane z udzielaniem azylu są wyrażone w 

przepisach prawa wewnętrznego każdego z państw. Tym samym z uwagi na międzynarodowe 

standardy i wypracowaną wspólnie praktykę azylową, azyl ma charakter uznaniowy69 oraz jest 

wyjątkiem od zasady ekstradycyjności. Ponadto azyl podzielić można na akt polityczny – azyl 

polityczny oraz na akt ochronny – azyl humanitarny70. Tym samym wskazać należy, że początki 

azylu, jako międzynarodowego prawa ochrony uchodźców, wywodzącego się z tradycji 

religijnej, zarówno monoteistycznych jak i politeistycznych71, polegały na udzieleniu ochrony 

cudzoziemcowi, który poszukiwał ochrony (z różnych powodów, jak dyskryminacja, 

prześladowania polityczne, religijne, światopoglądowe72) przy ocenie interesu 

i bezpieczeństwa państwa przyjmującego.  

Uchodźstwo istniało w językach świata od kiedy ludności zaczęły zmieniać stałe 

miejsca zamieszkania, czyli dokonywać migracji. W potocznym znaczeniu tego słowa, 

uchodźcą jest osoba, która w wyniku zaistnienia np.: katastrofy, wojny, prześladowań lub 

 
65 Zob. R. Värk, Diplomatic asylum: Theory, Practice and the Case of Julian Assange, “Sisekaitseakadeemia 

Toimetised: haritud turvalisus”, 2021, nr 11, s. 243; B. Wierzbicki, O azylach…, s. 7-50.  
66 J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Towarzystwo Naukowe Organizacji i 

Kierowania. Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 260.   
67 B. Wierzbicki, O azylach…, s. 30.  
68 A. Potyrała, Współczesne uchodźstwo…, s. 8.  
69 Zasady normujące azyl terytorialny w prawie międzynarodowym zostały zawarte w Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka w art. 14 (A/RES/217(III) A Universal Declaration of Human Rights, 10 grudnia 1948 r., UN 

Doc. A/810, Deklaracji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o azylu terytorialnym 

(A/RES/2312(XXII) Declaration on Territorial Asylum, 14 grudnia 1967 r., UN Doc. A/6912), oraz Deklaracji 

Komitetu Ministrów Rady Europy o azylu terytorialnym (Council of Europe, Declaration on Territorial Asylum, 

18 listopad 1977, Adopted by the Committee of Ministers at the 278th meeting of the Ministers Deputies).  
70 Na temat koncepcji politycznej i humanitarnej azylu zob. więcej M. Price, Persecution Complex: Justifying 

Asylum Law`s Preference for Persecuted People, Harvard International Law Journal, tom. 47, nr 2, s. 413-466. 
71 B. Wierzbicki, O azylach…, s. 7-8,  
72 B. Kowalczyk, Polski system azylowy, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, e-Monografie, s. 101-

102, dokument na stronie: https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/62929/edition/62933 (dostęp 

7.02.2021).  
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innych czynników czy to wewnętrznych czy zewnętrznych, zmuszona jest do opuszczenia 

swojego miejsca zamieszkania73. W drugiej połowie lat 40. XX wieku nastąpiła rozdzielność 

instytucji azylu i statusu uchodźcy – do tamtej pory nie były traktowane jako synonimy. 

Aktualnie relacje pomiędzy tymi dwoma pojęciami azylu i uchodźstwa w języku potocznym 

ponownie zacierają się i sprowadzają się do tego, że uchodźcą określa się osobę, która zamierza 

lub korzysta z tej ochrony. Azylem natomiast jak wskazuje A. Hadzińska-Wyrobek, nazywa 

się tę właśnie kuratelę. Powiedzieć więc można, że współcześnie osoba zwana uchodźcą 

korzystać może z prawa azylu, czyli opieki innego kraju74. Niemniej udzielenie azylu nie 

stanowi roszczenia jednostki75.  

Wskazać należy, że doświadczenia państw i narodów w początkach XX wieku, takich 

jak wojny totalne, przyśpieszyły procesy zainteresowania się forum międzynarodowego 

zjawiskami uchodźstwa. Dzięki tym trudnym wydarzeniom, pod wpływem realnych 

problemów zarówno państw dotkniętych migracjami i zjawiskiem uchodźstwa76, jak i rzeszy 

osób dotkniętych problemem poszukiwania ochrony poza swoim państwem, forum 

międzynarodowe uzmysłowiło sobie tenże problem. Zaowocowało to odpowiednimi 

regulacjami prawnymi77. Pomimo pierwszych prób wykonywanych w ramach Ligii Narodów, 

dopiero w 1921 r. ustanowiono Urząd Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców Rosyjskich 

w Europie78. W ramach tego urzędu, z uwagi na rosnące potrzeby objęcia tymi regulacjami 

 
73 K. Slany nazywa ten rodzaj definicji określeniami o zabarwieniu psychologiczno-socjologicznym. Uchodźcą 

jest każda istota ludzka, która zmuszona została do życia z dala od swojej ojczyzny, niezależnie od swojej 

narodowości, rasy czy wyznania. Definicje te podkreślają często, że uchodźca został oderwany od swoich korzeni, 

wchodzi w świat od tej pory mu nie znany. Takie określenia mają wyraźnie charakter psychologiczno-

socjologiczny, zawierają bowiem wątek emocjonalny. Wspominamy rodzaj określeń wzbudza wokół uchodźcy 

otoczkę litości, współczucia, chęć niesiania pomocy potrzebującym, zob. K. Slany, Między przymusem a wyborem. 

Kontynentalne i zamorskie migracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939-1989), Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996, s. 25 i n. Przeciwieństwem wyżej przedstawionej definicji 

psychologiczno-socjologicznej są definicje prawne, które pozbawione są zabarwienia emocjonalnego. Określają 

one w sposób syntetyczny i jednoznaczny, warunki niezbędne do spełnienia, aby zostać znanym za uchodźcę.  
74 A. Hadzińska-Wyrobek, Uchodźcy – azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku, Wyższa Szkoła 

Bezpieczeństwa, Poznań 2015, s 102.  
75 R. Boed, The state of the right of asylum in international law, Duke Journal of Comparative & International 

Law 1994, nr 5, s. 23.  
76 J. Menkes, Prawnomiędzynarodowa ochrona inwestycji zagranicznych, Sprawy Międzynarodowe 2000, nr 4 

(LIII), s. 69.  
77 Zob. L. Barnett, Global Governance and the Evolution of the International Refugee Regime, International 

Journal of Refugee Law 2002, nr 2/3, tom 14, s. 241; B. Mikołajczyk, Osoby ubiegające się o status uchodźcy: ich 

prawa i standardy traktowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 27-28.  
78 B. Wierzbicki, Uchodźcy w prawie…, s. 13-20; S. Sierpowski, Sprawy uchodźców w działalności Ligii Narodów, 

[w:] Wizje i rzeczywistość. Studia o społeczeństwie, gospodarce i polityce poświęcone Profesorowi doktorowi 

Czesławowi Łuczakowi w 80. rocznicę urodzin, red. R. Macyra, S. Kowal, W. Szulc, Instytut Historii UAM, 

Poznań 2002, s. 198-207.  
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coraz większej rzeczy osób z różnych państw, zmieniano definicję statusu uchodźcy, niemniej 

brak było ówcześnie uniwersalnej oraz legalnej definicji79. 

Po likwidacji Urzędu Wysokiego Komisarza, utworzono rezolucją Rady Ligii Narodów 

w dniu 3 października 1930 r.80 Międzynarodowe Biuro do Spraw Uchodźców imienia Fridtjöfa 

Nansena81. Jego największym osiągnieciem było przyczynianie się do rozwoju koncepcji 

i definicji uchodźcy, pomoc uchodźcom w postaci pozyskiwania środków finansowych, 

gromadzenia i opracowywania informacji o uchodźcach, pomocy w osiedlaniu się 

i znajdywaniu pracy, wskazywaniu narzędzi do zapobiegania uchodźctwu82. 

Przełom, jeśli chodzi o wypracowanie pierwszej definicji uchodźcy, nastąpił dopiero 

podczas prac Międzynarodowego Komitetu do spraw Uchodźców działającego w latach 1938-

1947. Wtedy to poczyniono pierwsze kroki nad stworzeniem powszechnej koncepcji i definicji 

uchodźcy83. Na kanwie ww. doświadczeń areny międzynarodowej, co do definicji uchodźcy, 

w dniach 26-28 października 1933 r. odbyła się w Genewie międzynarodowa konferencja, 

podczas której w jej ostatni dzień, została przyjęta Konwencja dotycząca Międzynarodowego 

Statusu Uchodźców84. Jej największą słabością było to, że nie miała ona charakteru 

uniwersalnego85. Niemniej największym sukcesem było wprowadzenie zasady prawa 

międzynarodowego, która stanowi aktualnie podstawę międzynarodowego reżimu 

cudzoziemców i uchodźców, tj. zasady non refoulement86.  

 
79 S. Rudnik, Problem uchodźców jako wyzwanie przełomu XX i XXI wieku, [w:] Świat i Polska u progu XXI wieku, 

red. M. Szczepaniak, K. Robakowski, W. Gill, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997, s. 102 i n.; B. 

Mikołajczyk, Status…, s. 28; B. Wierzbicki, Uchodźcy w prawie…, s. 17.  
80 A. Florczak, Uchodźstwo…, s. 381.  
81 G. Gilbert, United Nations High Commissioner for Refugees, [w:], Encyclopedia of Human Rights, 1st ed, red. 

D. Forsythe, Oxford University Press, New York 2009, tom 2, s. 183.  
82 A. Potyrała, Współczesne…, s. 24; B. Terminski, Kilka refleksji na temat związków migracji międzynarodowych 

z problematyką międzynarodowej ochrony praw człowieka i przestrzenią polityki społecznej, Revista Europea de 

Derecho de la Navegación Maritima y Aeronáutica, 2014, dokument na stronie: http://papers.ssrn.com (dostęp 

22.01.2021).  
83 J. Hope Simpson, The refugee problem. Report d a survey, Oxford University Press, London, New York, Toronto 

1939, s. 3.  
84 Zob. Convention Relating to the International Status of Refugees, 28th November 1933 r., LN Treaty Series, 

tom 159, nr 3663, s. 199.  
85 Dotyczyła tylko grup uchodźców chronionych na podstawie porozumień: Porozumienia w Sprawie Przyznania 

Dokumentów Tożsamości Uchodźcom Rosyjskim i Ormiańskim z dnia 12 maja 1926 r. które podpisały tylko 22 

państwa i Porozumienia dotyczące rozszerzenia na inne kategorie niektórych środków podejmowanych na rzecz 

uchodźców z Rosji i Armenii z dnia 30 czerwca 1928 r., 
86 C. Skran, Historical Development of International Refugee Law, [w:] The 1951 Convention Relating to the 

Status of Refugees and Its 1967 Protocol: Commentary (Oxford Commentaries on International Law), red. A. 

Zimmerman, Oxford University Press, New York 2011, s. 8.  
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Warto w tym miejscu wskazać za S. Sierpowskim87, że okres Ligii Narodów w zakresie 

kształtowania się ochrony praw uchodźców, da się scharakteryzować dzieląc na trzy stadia: 

− pierwszy okres tzw. nansenowski (1921-1930) nazwany od F. Nansena Wysokiego 

Komisarza oraz działań specjalnej sekcji przy Międzynarodowej Organizacji Pacy. Wysoki 

Komisarz zaproponował posługiwanie się przez państwa członkowskie Ligi Narodów 

następującą definicją88: „uchodźca rosyjski — każda osoba pochodzenia rosyjskiego, która 

nie korzysta z ochrony rządu ZSRR i która nie uzyskała jakiegokolwiek innego 

obywatelstwa”; 

− drugi okres trwał do 1938 r. i był naznaczony trudnościami z pogodzeniem humanitarnej 

funkcji spełnianej przez Urząd Nansena z racjami politycznymi coraz bardziej rosnącymi 

w siłę poglądami A. Hitlera i propagowania polityki antysemickiej oraz 

dyskryminacyjnej89. W dniu 10 lutego 1938 r. uchwalono Konwencję dotycząca Statusu 

Uchodźców pochodzących z Niemiec90, w której rozszerzono definicję uchodźcy 

i określono ją w Rozdziale I artykule 1 w następujący sposób: „dla celów niniejszego 

porozumienia, termin "uchodźca pochodzący z Niemiec" będzie uważany za odnoszący się 

do każdej osoby, która osiedliła się w tym państwie, która nie posiada obywatelstwa innego 

niż niemieckie i w stosunku do kogo ustalono, że prawnie lub faktycznie nie korzysta on 

z ochrony Rządu Rzeszy”. 

Następnie Konwencję dotyczącą Statusu Uchodźców pochodzących z Niemiec 

uzupełniono 14 września 1939 r. Protokołem Dodatkowym, dzięki któremu ochroną objęto 

także uchodźców pochodzących z Austrii91.  

− trzeci okres trwał od 1939 r. przez II Wojnę Światową, kiedy to opiekę nad uchodźcami 

częściowo przejęły organizację prywatne, jak Międzynarodowy Komitet Czerwonego 

Krzyża92. Z uwagi na doświadczenia wojenne państw i potrzebę w zwiększających się 

 
87 S. Sierpowski, Sprawy uchodźców…, s. 206.  
88 Report by the Hight Commissioner, League of Nations Doc. 1926.XIII.2 (1926); cyt. za: J. Hathaway, The 

Evolution of Refugee Status in International Law: 1920-1950, Int'l & Comp. L.Q. 33, nr 2 (1984), s. 353 
89 Zob. V. Caron, Uneasy Asylum: France and the Jewish Refugee Crisis, 1933-1942, Stanford University Press, 

Stanford 1999, s. 14; Sierpowski, Sprawy uchodźców …, s. 206.  
90 Zob. Provisional Arrangement of 4th 1936 concerning the Status of Refugees coming from Germany, League 

of Nations Treaty Series, Tom CLXXI, No. 3952, dokument na stronie: 

https://www.refworld.org/docid/3dd8d0ae4.html (dostęp 22.01.2021 r.); zob. J. Hathaway, The Evolution of 

Refugee Status in International Law: 1920-1950, The International and Comparative Law Quarterly 1984, nr 2, 

tom 33, s. 365.  
91 Zob. Additional Protocol to the Provisional Arrangement and to the Convention concerning the Status of 

Refugees coming from Germany, 14th September 1939 r., League of Nations Treaty Series Tom CXCVIII, No. 

4634, s. 141, dokument na stronie: https://www.refworld.org/pdfid/3dd8d1fb4.pdf (dostęp 22.01.2021 r.). 
92 S. Sierpowski, Sprawy uchodźców…, s. 207.  
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migracjach ludzi w tym uchodźców, w dniu 9 listopada 1943 r. z inicjatywy Wielkiej 

Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki rządy 44 państw porozumiały się co do 

utworzenia Administracji Narodów Zjednoczonych do Spraw Odbudowy i Pomocy – 

UNRRA93. Do jednych z najważniejszych zadań UNRRA należało rozpostarcie opieki nad 

obywatelami Narodów Zjednoczonych (pochodzących z Albanii, Belgii, Czechosłowacji, 

Danii, Estonii, Francji, Grecji, Holandii, Jugosławii, Łotwy, Litwy, Luksemburga, 

Norwegii, Polski, Związku Radzieckiego), którzy z powodu wojny zostali zmuszeni do 

opuszczenia swoich miejsc zamieszkania i przebywają na terytorium wyzwolonym lub 

zdobytym94 poprzez repatriacje uchodźców europejskich do krajów ich pochodzenia.  

 Narastające problemy w nowym ładzie powojennym, skłoniły arenę międzynarodową 

do wytężonych działań na rzecz uregulowania statusu uchodźców. Szacuje się, że z uwagi na 

wydarzenia II Wojny Światowej, ok. 60 milionów osób zostało zmuszonych do opuszczenia 

swojego miejsca zamieszkania95. Próbowano ten problem rozwiązać z inicjatywy rządu 

Norwegii w maju 1945 r. Rozpoczęto wtedy prace nad utworzeniem organizacji, która objęłaby 

swoim zasięgiem wszystkich uchodźców. Problem ten był także przedmiotem prac Organizacji 

Narodów Zjednoczonych96, tj. Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz 

tematem dyskusji podczas pierwszej sesji Zgromadzenia Ogólnego. Rada Gospodarczo-

Społeczna 16 lutego 1946 r. dostrzegając narastający problem uchodźczy, powzięła decyzję 

o powołaniu Komitetu Specjalnego do Spraw Uchodźców i Osób Przesiedlonych97. Wynikiem 

prac było wykonanie opracowania projektu konstytucji Międzynarodowej Organizacji do 

Spraw Uchodźców (International Refugee Organization – IRO), który został przyjęty Rezolucją 

 
93 Zob. Agreement of United Nations Relief and Rehabilitation Administration, 9th November 1943 r., dokument 

na stronie: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1943v01/comp17 (dostęp 22.01.2021 r.).  
94 B. Wierzbicki, Uchodźcy…, s. 21; M. Proudfostolot, European refugees:1939-52: a study in forced population 

movement, Faber and Faber Ltd., Londyn 1957, s. 101.  
95 Zob. D. Stola, Migracje przymusowe w historii Europy Środkowej (XIX-XX w.), [w:] Migracje i społeczeństwo. 

Zbiór studiów, red. J. Zamojski, Instytut Historii PAN, Warszawa 1995, s. 60.  
96 Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations; fr. Organisation des Nations Unies), dalej zwana 

ONZ, powstała po II Wojnie Światowej. Ma na celu utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, a także 

rozwój przyjaznych stosunków pomiędzy państwami członkowskimi. Pierwsza Konferencja Narodów 

Zjednoczonych odbyła się 25 kwietnia 1945 r. w San Francisco. Oficjalnie ONZ powołano do życia 24 

października 1945 r. Polska podpisała Kartę Narodów Zjednoczonych 15 października 1945 r. (Karta Narodów 

Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję 

Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych, [Dz.U. 1947, nr 23, poz. 90]). Zob. L. Antonowicz, Podręcznik prawa 

międzynarodowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, s. 185 i n. oraz J. Menkes, A. Wasilkowski, 

Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, PWN Warszawa 2017, s. 118; J. Menkes, Organizacja 

Narodów Zjednoczonych – ONZ, hasło [w:] Wielka Encyklopedia Prawa. t. IV, Prawo międzynarodowe publiczne, 

J. Symonides, D. Pyć. red., Wyd. Fundacja Ubi societas, ibi ius. Warszawa 2014, s. 318. 
97 Zob. I. Jackson, The Refugee Concept in Group Situations, Martinus Nijhoff Publishers, Haga-London-Boston 

1999, s. 26 i 27.  
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62(I) Zgromadzenia Ogólnego z dnia 15 grudnia 1946 r.98. Konstytucja powoływała do życia 

główne organy, którymi były: Rada Ogólna99, Komitet Wykonawczy100 oraz Sekretariat. Na 

moment rozpoczęcia działalności IRO, czyli 1 lipca 1947 r. zaplanowano likwidację 

Administracji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy oraz Międzyrządowego 

Komitetu do Spraw Uchodźców. Formalnie Konstytucja Międzynarodowej Organizacji do 

Spraw Uchodźców weszła w życie w dniu 20 sierpnia 1948 r.101 Z uwagi na pierwsze 

doświadczenia w funkcjonowaniu IRO aneksowano Rezolucję. W Aneksie I z uwagi na 

nieokreślenie podmiotów, którymi IRO miała się zajmować, dodano termin uchodźca. Odnosił 

się on do osób, które opuściły lub pozostawały poza państwem obywatelstwa lub dawnego 

stałego zamieszkania i należały do jednej ze wskazanych w Aneksie grup102. Z pomocy 

udzielanej przez IRO nie mogli korzystać m.in. zbrodniarze wojenni; zdrajcy; inne osoby, które 

współdziałały z państwami uznanymi za wrogie i biorące udział w prześladowaniu osób 

cywilnych;  osoby podejrzane o popełnienie czynów wypełniających znamiona przestępstw 

pospolitych; osoby, które po zakończeniu drugiej wojny światowej należały do organizacji, 

których celem było obalanie przy użyciu siły rządu państwa pochodzenia tych osób (będącego 

członkiem ONZ) lub rządu innego państwa należącego do ONZ, lub organizacji o charakterze 

terrorystycznym; osoby, które po zakończeniu drugiej wojny światowej kierowały ruchami 

wrogimi wobec rządu państwa pochodzenia, będącego członkiem ONZ lub sponsorowały 

działania ruchów zniechęcających uchodźców do powrotu do własnych państw; członkowie sił 

zbrojnych lub pracownicy służby cywilnej obcego państwa103.  

 
98 Zob. I. Gunning, Expanding…, s. 43.  
99 Konstytucja Międzynarodowej Organizacji do Spraw Uchodźców konstytuowała Radę Ogólną, która 

wyznaczała kierunki działań. W jej skład wchodzili przedstawiciele państw stron Rezolucji 52(I).  
100 Zgodnie z Konstytucją Międzynarodowej Organizacji do Spraw Uchodźców Komitet Wykonawczy był 

organem realizującym postanowienia Rady Ogólnej. W skład Komitetu wchodzili przedstawiciele ośmiu państw 

wybieranych przez Radę Ogólną.  
101 E. Jahn, International Refugee Organization, [w:] Encyclopedia of Public International Law, 5: International 

Organizations in General, Universal International Organizations, and Cooperation Focuses on International 

Governmental Organizations and International Cooperation of a Universal Nature, red. R. Bernhardt, 1st ed, North 

Holland, Amsterdam – New York - Oxford 1983, s. 172. 
102 Ofiary reżimu nazistowskiego lub faszystowskiego lub reżimów uznanych za wrogie podczas II Wojny 

Światowej, niezależnie czy posiadały międzynarodowy status uchodźcy, czy też nie: osoby będące ofiarami reżimu 

falangistowskiego w Hiszpanii, niezależnie czy posiadały międzynarodowy status uchodźcy, czy też nie: osoby 

uznane za uchodźców przed wybuchem II Wojny Światowej z powodu rasy, religii, narodowości lub przekonań 

politycznych; dzieci poniżej 16 roku życia osierocone, przebywające poza państwem pochodzenia. Za „uchodźcę” 

uznawano także wszystkie osoby, które przebywały poza państwem stałego miejsca zamieszkania lub 

obywatelstwa z powodu wydarzeń związanych z II Wojną Światową, o ile osoby te nie mogły lub nie chciały 

korzystać z ochrony tego państwa. Jak wynika z powyższego spektrum osób, które były uprawnione do korzystania 

z pomocy IRO było bardzo szerokie, zob. A. Khoday, Protecting those who go beyond the law: contemplating 

refugee status for individuals who challenge oppression through resistance, Georgetown Immigration Law Journal 

2011, tom 25, s. 625.  
103 Por. I. Jackson, The Refugee…, s. 35-37.  
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 Działalności IRO nie można zaliczyć do całkowicie udanych i realizujących swoje 

zamierzania w całości. Niemniej IRO była pierwszą organizacją międzynarodową, która 

zajmowała się problemem uchodźstwa we wszystkich jego fazach104. Międzynarodowa 

Organizacja do Spraw Uchodźców zakończyła swoją działalność 31 grudnia 1951 r., zaś została 

całkowicie zlikwidowana w dniu 28 lutego 1952 r.105.  

 Działania podejmowane przez arenę międzynarodową na rzecz poprawy losu 

uchodźców i ustabilizowania problemów zarówno krajowych jak i międzynarodowych 

występujących na tym tle, były niewystarczające. Skala migracji i ludzkich tragedii związana 

z doświadczeniami wojen i prześladowaniami ludności, niejako zmusiły społeczność 

międzynarodową do przyjęcia rozwiązań systemowych w zakresie uchodźców106. 

Uzmysłowiono sobie także problem braku usystematyzowania regulacji prawnych, związanych 

z uchodźcami i definicją uchodźcy. Niekwestionowanym pozostawał nadal pogląd 

o nadrzędności ochrony udzielanej przez państwo obywatelstwa nad ochroną 

międzynarodową107. Rozwój historyczny statusu uchodźcy dokonywał się także na podstawie 

ewolucji praw człowieka zawartych m.in. w Karcie Narodów Zjednoczonych108. Karta nie 

zawierała, co prawda, katalogu praw podstawowych, jednak w jej treści podniesiono aż 

siedmiokrotnie kwestie związane z prawami człowieka. Oznacza to tym samym, że zauważono 

konieczność ochrony uchodźców, czyli włączenie do systemu prawa międzynarodowego 

gwarancji udzielania statusu uchodźców109. Dlatego też w 1949 r. na mocy rezolucji 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ powołany został Komitet Ad Hoc do Spraw Uchodźców i 

Bezpaństwowców110. Ideą jego powołania było opracowanie projektu międzynarodowej 

konwencji regulującej kwestie związane z uchodźcami i bezpaństwowcami oraz ich statusem 

w prawie międzynarodowym. W celu końcowego opracowania projektu przyszłej konwencji 

na mocy rezolucji 429 (V) Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 14 grudnia 1950 r. było zwołanie 

 
104 Zob. B. Wierzbicki, Uchodźcy w prawie…, s. 43.  
105 Zob. G. Jaeger, On the history of the international protection of refugees, International Review of the Red 

Cross, tom. 83, nr 843, s. 732.  
106 Por. A. Potyrała, Próby uregulowania problemu uchodźstwa na poziomie uniwersalnym, [w:] Uchodźcy w 

Polsce i Europie: Stan prawny i rzeczywistość, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2010, s. 146-163.   
107 Zob. M. Zdanowicz, Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym, Wolters Kluwer 

Polska, Warszawa 2001, s. 235.  
108 Karta Narodów Zjednoczonych (Charter of the United Nations, UN Treaty Series tom 1 s. 16) została podpisana 

26 czerwca 1945 r. w San Francisco, jako konkluzja Konferencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej powołania 

Organizacji Międzynarodowej i weszła w życie 24 października 1945 r.; Zob. także: I. Brownlie, G. Goodwin-

Gill, Brownlie's Documents on Human Rights, 6thed, Oxford University Press, New York 2010, s. 3. 
109 Zob. A. Łopatka, System Międzynarodowej Ochrony Praw Człowieka, [w:] Ochrona Praw Człowieka w 

Świecie, red. L. Wiśniewski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000, s. 70.  
110 Zob. ECOSOC Res. 248 (IX)B Study of Statelessness, 8 sierpnia 1949 r. 
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w dniach od 2 do 25 lipca 1951 r. konferencji, w wyniku której miało nastąpić podpisanie 

Konwencji Genewskiej111. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 26 państw, przy czym 

nie uczestniczyli w niej przedstawiciele państw, które znalazły się w radzieckiej strefie 

wpływów. Jedyną akceptowalną dla nich formą rozwiązania problemu uchodźstwa, była 

repatriacja do państwa pochodzenia. W konferencji brali również udział przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, pełnili oni funkcje konsultacyjne i posiadali prawo do składania 

oświadczeń w sprawie projektu przyszłej konwencji. 

 28 lipca 1951 r. w Genewie przyjęto tekst Konwencji Dotyczącej Statusu Uchodźców, 

która jako pierwsza tworzyła uniwersalny system ochrony praw uchodźców112. Koncepcja 

Konwencji Genewskiej oparta była w dużej mierze na Konwencji Ligi Narodów 

z 28 października 1933 r. podpisanej w Genewie, dotyczącej międzynarodowego statusu 

uchodźców113. W Konwencji Genewskiej po raz pierwszy wskazano kompleksową definicję 

uchodźcy, posiłkując się przesłankami pozytywnymi i negatywnymi. Nadanie uniwersalnego 

charakteru Konwencji Genewskiej odbyło się po 16 latach od podpisania jej tekstu 

pierwotnego. Protokół Nowojorski jako dodatkowy dotyczący Statusu Uchodźców, jest aktem 

odrębnym i niezależnym od Konwencji Genewskiej. Samo podpisanie Protokołu 

Nowojorskiego zobowiązuje zatem państwo stronę do przestrzegania międzynarodowych 

ustaleń dotyczących uchodźców bez konieczności przystąpienia do samej Konwencji 

Genewskiej114. W treści Protokołu Nowojorskiego, co do zasady, zniesiono ograniczenia 

geograficzne i czasowe, które występowały w Konwencji. Dorobek obu dokumentów m.in. 

poprzez jasne i kompleksowe zdefiniowanie statusu uchodźcy służy po dziś dzień.  

Dlatego też jako uchodźcę uznaje się aktualnie za art. 1 Konwencji Genewskiej oraz 

Protokołem Nowojorskim115 osobę spełniającą następujące warunki: 

 
111 J. Menkes, A. Kociołek-Pęksa, Aksjologia praw człowieka jako wyznacznik pragmatyzmu ONZ. Nowy 

paradygmat bezpieczeństwa i praw człowieka – metaforyzacja w prawie, Przegląd Zachodni 2018, nr 1, s. 140-

180.  
112 Zob. Z. Kawczyńska-Butrym, Migracje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 130; J. Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Harmonizacja polityki 

migracyjnej i azylowej, UKSW, Warszawa 2012, s. 203-204. 
113 Zob. C. Skran, Historical…, s. 14.  
114 Zob. J. Fitzpatrick, The International Dimension of U.S. Refugee Law, Berkeley Journal of International Law 

1997, nr 15, s. 4.  
115 Protokół Nowojorski stanowi, że: Państwa-Strony niniejszego protokołu zobowiązują się stosować do 

uchodźców określonych poniżej artykuły od 2 do 34 Konwencji włącznie. W rozumieniu niniejszego protokołu 

określenie "uchodźca" oznacza - z wyjątkiem stosowania ustępu 3 niniejszego artykułu - każdą osobę określoną 

w definicji zawartej w artykule 1 Konwencji, tak jak gdyby wyraz "na skutek zdarzeń, które nastąpiły przed dniem 

1 stycznia 1951 r., wyrazy "na skutek podobnych zdarzeń" nie znajdowały się w artykule 1 ustęp A punkt 2. 

Niniejszy protokół będzie stosowany przez państwa, które są jego stronami, bez żadnych ograniczeń 

geograficznych; jednakże oświadczenia złożone zgodnie z artykułem 1 ustęp B punkt 1 podpunkt a) Konwencji 
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1) przebywa poza swoim krajem pochodzenia, którego obywatelstwo posiada lub 

w którym zamieszkiwała na stałe;  

2) na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, 

narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań 

politycznych,  

3) nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która 

nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza 

państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych 

obaw powrócić do tego państwa,  

4) nie zachodzą wobec niej klauzule wygaśnięcia: 

a. dobrowolnie zwróciła się ona ponownie o ochronę państwa, którego jest 

obywatelem, lub 

b. utraciwszy swoje obywatelstwo ponownie dobrowolnie je przyjęła lub 

c. przyjęła nowe obywatelstwo i korzysta z ochrony państwa, którego 

obywatelstwo przyjęła, lub 

d. ponownie dobrowolnie osiedliła się w państwie, które opuściła lub poza którego 

granicami przebywała z powodu obawy przed prześladowaniem, lub 

e. nie może dłużej odmawiać korzystania z ochrony państwa swojego 

obywatelstwa, albowiem ustały warunki, w związku z którymi została uznana 

za uchodźcę,  

f. jest osobą, która nie mając żadnego obywatelstwa może powrócić do państwa, 

w którym miała poprzednio stałe miejsce zamieszkania, ponieważ przestały 

istnieć okoliczności, w związku z którymi została uznana za uchodźcę, 

5) nie zachodzą wobec niej klauzule wyłączające: 

a. aktualnie korzysta z ochrony lub pomocy organów lub agencji Narodów 

Zjednoczonych innych niż Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw 

Uchodźców,  

b. uważana przez właściwe władze państwa, w którym ta osoba się osiedliła, za 

mającą prawa i obowiązki związane z posiadaniem obywatelstwa tego państwa,  

c. do osoby, w stosunku do której istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że: 

 
przez państwa będące już jej stronami będą stosowane także zgodnie z niniejszym protokołem, chyba że nie zostały 

rozszerzone zgodnie z artykułem 1 ustęp B punkt 1 podpunkt a) Konwencji przez państwa będące już jej stronami 

będą stosowane zgodnie z niniejszym protokołem, chyba że nie zostały rozszerzone zgodnie z artykułem 1 ustęp 

B punkt 2 tej Konwencji. 
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− dokonała zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennej lub zbrodni 

przeciwko ludzkości w rozumieniu aktów międzynarodowych 

opracowanych dla ustanowienia przepisów odnoszących się do tych 

zbrodni,  

− dokonała poważnej zbrodni o charakterze niepolitycznym poza 

państwem, które ją przyjęło, przed uznaniem jej za uchodźcę,  

− jest winną czynów sprzecznych z celami i zasadami Narodów 

Zjednoczonych. 

 

1.3 Ochrona praw uchodźców 

1.3.1. System Narodów Zjednoczonych 

 

Zjawisko uchodźstwa i poszukiwania ochrony przed różnymi czynnikami w tym 

prześladowaniami, jest znane od wieków i powszechne. Problematyka masowego uchodźstwa 

pojawiła się w nowym, niespotykanym dotąd wymiarze na arenie międzynarodowej na 

początku XX wieku. Masowy charakter tego zjawiska, które wystąpiło po rewolucji 

bolszewickiej i po zakończeniu I i II Wojny Światowej spowodowało podjęcie przez 

społeczność międzynarodową zmian w dotychczasowej praktyce i prawodawstwie116. Wyraziło 

się to w odrzuceniu tradycyjnej koncepcji, w świetle której zagadnienia ludnościowe należeć 

miały do wyłącznej, suwerennej kompetencji państwa. Ludność jako jeden z substratów 

trójelementowej definicji państwa (terytorium– ludność–władza) stanowić miała wyłączny 

przedmiot suwerennej kompetencji państwa, do której wszelka ingerencja zewnętrzna – innych 

państw lub organizacji międzynarodowych nie mogła sięgać. Masowy exodus ludności 

z terytoriów państw pochodzenia tej ludności przybrał niespotykany wymiar. Zjawiska czystek 

etnicznych, eksterminacji całych narodów, prześladowań na tle religijnym, klasowym, 

światopoglądowym, rasowym i na innych podłożach nie miały precedensu w dziejach 

nowożytnych – zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym (w kontekście 

zmasowanych, prowadzonych z żelazną logiką i planem akcji eksterminacyjnych 

i wysiedleńczych)117. Pod wpływem tych wydarzeń, losy i prawa uchodźców stały się 

 
116 M. Alleweld, Preamble to the 1951 Convention, [w:] The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees 

and Its 1967 Protocol: Commentary (Oxford Commentaries on International Law), red. A. Zimmerman, Oxford 

University Press, New York 2011, s. 228.  
117 Zob. P. Sendecki, Prawa uchodźców w świetle europejskiej Konwencji praw człowieka i innych aktów 

prawnych, cz. I, Palestra 2001, nr 5-6, s. 59.  
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przedmiotem szerszego zainteresowania społeczności międzynarodowej118. Początek prac nad 

tymi zagadnieniami, rozpoczął się w ramach Ligi Narodów119. Rozwiązania te jednak nie 

przystawały do nowych problemów i sytuacji powojennej120.  

Międzynarodowy system ochrony praw człowieka wziął swoje początki 

w funkcjonowaniu Narodów Zjednoczonych121 poprzez uchwalenie w dniu 10 grudnia 1948 r. 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka122. W art. 13 tejże znalazła się definicja wolności 

przemieszczania się jako prawo każdej osoby do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca 

zamieszkania w granicach każdego państwa oraz prawo do opuszczania jakiegokolwiek kraju, 

łącznie ze swym własnym, i do powrotu do swojego kraju. W ścisłym związku pozostaje 

wolność przemieszczania się z prawem do azylu/uchodźstwa i korzystaniem z niego w innych 

państwach w przypadku prześladowań123. Azyl ujęty w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka zdaniem B. Mikołajczyk został użyty w szerokim znaczeniu, co stanowi postulat dla 

państw o respektowanie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową124, ponadto jest 

kompromisem pomiędzy prawem każdego do ubiegania się i uzyskania azylu/uchodźstwa 

w innych państwach a akcentowaniem, że prawo poszukiwania azylu/uchodźstwa i jego 

uzyskanie odbywa się na zasadach określonych w przepisach krajowych125. Oznacza to tym 

samym, że w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka nie zostało ukonstytuowane prawo do 

azylu lub uchodźstwa a prawo do ubiegania się i uzyskania czasowej ochrony praw człowieka 

w innym państwie126. Pomimo, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka nie ma mocy 

wiążącej, gdyż jest tylko uchwałą Zgromadzenia Ogólnego ONZ i nie ma tym samym 

przymiotu umowy międzynarodowej, jest ona swoistym międzynarodowym kodeksem 

 
118 Zob. J. Penrose, The UN Convention Relating to the Status of Refugees: The Case for and against Reform, [w:] 

Forced migration and the contemporary world. Challenges to the international system, red. A. Bolesta, 

Wydawnictwo i Drukarnia PPHU Libra, Białystok 2003, s. 17. A. Florczak, Uchodźcy…, s.7.  
119 Z. Cybichowski, System prawa międzynarodowego, Skład Główny Książnica Polska TNSW, Warszawa 1923, 

s. 67 in.  
120 A. Potyrała, Współczesne…, s. 57.  
121 Zob. M. Chmaj, Pojęcie i geneza wolności i praw człowieka, [w:] Konstytucyjne wolności i prawa. Zasady 

ogólne, t. I, red. M. Chmaj, L. Leszczyński, W. Skrzydło, J. Sobczak, A. Wróbel, Wolters Kluwer Polska, Kraków 

2002, s. 25.  
122 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10.12.1948 r., dokument na stronie: www.unic.un.org.pl, (dostęp 

4.02.2021), zob. także A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne, wybór dokumentów, 

Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2008, s. 134.  
123 Art. 14 Deklaracji.  
124 B. Mikołajczyk, Osoby ubiegające się…, s. 29.  
125 Więcej na ten temat B. Mikołajczyk, M. Zdanowicz, Czy powrót do idei azylu?, [w:] O prawie i jego dziejach 

księgi dwie: studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i 

siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Mikołajczyk, J. Ciągwa, P. Fiedorczyk, A. Stawarski, T. Adamczyk, A. 

Drogoń, W. Organiściak, K. Kuźmicz, ks.2., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok-Katowice 

2010, s. 1054-1059.  
126 L. Wiśniewski, M. Bieńczyński, Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii 

Europejskiej i polskim prawie krajowym. Przegląd zagadnień, Silva Rerum, Poznań 2015, s. 121.  
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moralnym127. Natomiast A. Symonides podkreśla, że ma pośrednią moc wiążącą z uwagi na 

wpływ na regulacje międzynarodowe i krajowe128. 

W 1949 r. na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, powołany został Komitet 

Ad Hoc do Spraw Uchodźców i Bezpaństwowców, który miał zając się opracowaniem projektu 

międzynarodowej konwencji regulującej kwestie związane z prawnomiędzynarodowym 

statusem uchodźców129.  

W dniach od 2 do 25 lipca 1951 r. odbyła się w Genewie Konferencja Narodów 

Zjednoczonych w sprawie uchodźców i bezpaństwowców130. Wynikiem prac tejże konferencji, 

było przyjęcie konwencji dotyczącej uchodźców – Konwencji Genewskiej z dnia 29 lipca 

1951 r. Pierwszy dokument o prawach i statusie uchodźców o zasięgu międzynarodowym131. 

Wszedł on w życie w dniu 22 kwietnia 1954 r.132 jednak posiadał ograniczenia terytorialno-

czasowe. Polegały one na tym, że za uchodźcę można uznać osobę, która ze względów na 

zdarzenia, jakie miały miejsce przed 1 stycznia 1951 r. związane z prześladowaniami opuściła 

pastwo, którego jest obywatelem. Z kolei ograniczenia geograficzne oznaczały, że Konwencja 

Genewska dotyczy tylko uchodźców z rejonu Europy. Oba ograniczenia zostały zniesione 

Protokołem Nowojorskim, który wszedł w życie w dniu 4 października 1967 r. Tym samym 

nastąpiło wyraźne rozróżnienie instytucji azylu od statusu uchodźcy133.   

 Definicja uchodźcy zwarta w art. 1A pkt. 2 Konwencji Genewskiej początkowo 

odnosiła się tylko do osoby, która na skutek zdarzeń, które nastąpiły przed dniem 1 stycznia 

1951 r. oraz na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, 

narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań 

 
127 M. Chmaj, Pojęcie i geneza…, s. 27.  
128 Zob. J. Symonides, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (po 60 latach od jej przyjęcia), Państwo i Prawo 

2008, nr 12, s. 10. 
129 Zob. ECOSOC Res. 248 (IX)B Study of Statelessness, 8th September 1949 r. 
130 W konferencji brali udział delegaci 26 państw. Z powodów politycznych w konferencji nie uczestniczyli 

przedstawiciele państw bloku wschodniego. W ten sposób państwa te zaprotestowały sprzeciw rozwiązaniu 

kwestii uchodźstwa sposób innych niż droga repatriacji do państw pochodzenia. Konwencja została otwarta do 

podpisu w Europejskim Biurze ONZ w Genewie od 28 lipca do 31 sierpnia 1951 r., a następnie w siedzibie 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w okresie od 17 września 1951 r. do 31 grudnia 1952 r., 

Akt Końcowy Konferencji w Sprawie Statusu Uchodźców i Bezpaństwowców, Genewa, 28 lipca 1951 r. (Final 

Act of the United Nation Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Statless Persons, Geneva, 

July 28, 1951); J. Read, Magna Carta of Refugees, United Nations, Department of Public Information, New York 

1951, s. 18-19.  
131 E. Feller, The Evolution of the International Refugee Protection Regime, “Washington University Journal of 

Law & Policy” 2001, nr 5, s. 131.  
132 UNHCR, States Parties to the 1951 Convection relating to the Status of Refuges and the 1967 Protocol. Na stan 

z kwietnia 2015 r. zgodnie z którym, stroną Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego są 142 państwa, 

samej Konwencji Genewskiej 145 państwa, samego Protokołu Nowojorskiego 146 państwa, dokument na stronie: 

https://www.unhcr.org/en-au/3b73b0d63.pdf (dostęp 4.02.2021).  
133 A. Hadzińska-Wyrobek, Uchodźcy… s.2.  
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politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i nie może lub nie 

chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony swojego państwa, albo która nie ma żadnego 

obywatelstwa i na skutek podobnych zdarzeń, znajduje się poza państwem swojego stałego 

miejsca zamieszkania nie może lub nie chce z powodów tych obaw powrócić do tego państwa.  

 Ograniczenie czasowo-terytorialne zniósł Protokół Nowojorski, który jest integralnie 

powiązany z Konwencją Genewską. Zmodyfikował on definicję uchodźcy poprzez 

rozszerzenie stosowania jej do osób spoza Europy oraz wyłączenie ram czasowych. Konwencja 

Genewska i Protokół Nowojorski stanowią system międzynarodowego prawa uchodźczego i są 

kamieniem węgielnym uniwersalnego reżimu prawnego ochrony cudzoziemców134. 

Rzeczpospolita Polska przystąpiła do ww. umów w 1991 r. w drodze ratyfikacji za uprzednią 

zgodą wyrażoną w ustawie135. 

 Międzynarodowy system prawa uchodźczego – Konwencja Genewska i Protokół 

Nowojorski - wprowadził zasady prawa uchodźczego poprzez określenie praw uchodźców 

i pewne standardy ich tratowania136. Sformułowano ogólną definicję terminu „uchodźca”; 

przyjęto zasadę „non-refoulement”137, zgodnie z którą, żadna osoba nie może być odesłana do 

kraju, w którym narażona byłaby na prześladowanie; wyznaczono ogólne standardy 

traktowania uchodźców oraz wyraźnie określono prawa przysługującym uchodźcom.  

 Zasada non-refoulement znalazła swoje odzwierciedlenie w treści art. 33 ust. 1 

Konwencji Genewskiej, który stanowi, że 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. Tym samym zwyczaj prawa 

międzynarodowego został skodyfikowany138 i jest obecny w większości pozostałych 

 
134 Zob. E. Feller, The Evolution…, s. 131; B. Wierzbicki, Uchodźcy w prawie…, s. 8.  
135 R. Szafarz, Międzynarodowy porządek prawny i jego odbicie w polskim prawie konstytucyjnym, [w:] Prawo 

międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, red. M. Kruk, Wydawnictwo Sejmowe, 

Warszawa 1997, s. 31. W związku z czym odnosi się do tych umów międzynarodowych art. 91 ust. 1 i 2 oraz art. 

421 Konstytucji RP.  
136 Zob. M. Boyd, Gender, refugee status and permanent settlement, Gender Issues, 1999, tom 17, nr 1, s. 8.  
137 Zob. J. Allain, Theius…, s. 533-558 J. Wojnowska-Radzińska, The Right of an Alien to be Protected against 

Arbitrary Expulsion in International Law, Brill - Nijhoff, Leiden, Boston 2015, s. 92.  
138 Zob. H. Nieć, Prawa cudzoziemców prawami człowieka, [w:] Wybrane aspekty prawne obywatelstwa i 

problematyki imigracyjnej, red. A. Kiedrzyn, M. Madej, H. Nieć, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

MLXXI, Prace Polonijne 117, Kraków 1993, s. 30. Zasada ta została także skodyfikowana i potwierdzona w 

Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania 

albo karania a w sposób pośredni została ta zasada również wyrażona w art. 7 Międzynarodowego Paktu  Praw 

Obywatelskich i Politycznych, zob. M. Kmak, Stosowanie zasady non refoulement w orzecznictwie Komitetu Praw 

Człowieka ONZ, Białostockie Studia Prawnicze, 2007, z. 2, s. 83-85; Wskazuje się, że zasada non refoulement 

została także wyrażona w art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i art. 4 Karty Praw Podstawowych Unii 
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uniwersalnych a także regionalnych unormowań dotyczących ochrony cudzoziemców139. Jest 

ona jedną z kluczowych zasad prawa międzynarodowego, której celem jest ochrona osób 

prześladowanych. Zasada ta wprowadza gwarancję wjazdu i pobytu w kraju, gdzie poszukuje 

taka osoba pomocy międzynarodowej oraz ma zastosowanie do osób, które przybyły do danego 

kraju nielegalnie, pod warunkiem jednak, że niezwłocznie po przybyciu zwrócą się do władz 

państwa, na teren którego przybyły o ochronę i wyjaśnią powody, dla których przybyły 

nielegalnie140.  

Zasada non refoulement obejmuje zakaz wydalania osób do krajów, gdzie życie 

i zdrowie takiej osoby mogłoby być zagrożone ze względu na rasę, religię, obywatelstwo, 

przynależność do określonej grupy społecznej lub przekonania polityczne. Oznacza to, że 

państwo może wydalić osobę ze swojego terytorium, ale tylko do kraju, w którym brak będzie 

zagrożenia życia lub wolności takiej osoby141. Zakaz wydalania doznaje ograniczeń 

w przypadku, gdy istnieją podstawy, kiedy cudzoziemca, a nawet uchodźcę uznano za 

zagrożenie bezpieczeństwa państwa, w którym obecnie przebywa; skazano prawomocnym 

wyrokiem za popełnione zbrodnie; uznano za zagrożenie dla społeczeństwa państwa 

rezydencji142. Jeśli państwo, na terenie którego przebywa cudzoziemiec lub też na teren którego 

chce wjechać, przeprowadzi postępowanie, z którego wynika, że cudzoziemcowi nie będzie 

przysługiwał status uchodźcy, może odmówić mu wjazdu na swoje terytorium lub też z niego 

wydalić143. Natomiast nie można, poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami, wydalić lub 

nie wpuścić cudzoziemca, jeżeli narażałoby to go na tortury albo inne nieludzkie traktowanie, 

co dotyczy także bezpaństwowców144.  

Zasada non refoulement określa szeroki zakres ochrony, przez co państwo strona 

odpowiada nie tylko za naruszenie jej oraz innych zasad ochrony praw człowieka na swoim 

 
Europejskiej, zob. J. Wojnowska-Radzińska, Ochrona wydalonych cudzoziemców na podstawie art. 3 Konwencji 

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Studia Europejskie, 2013, s. 102-103.  
139 Por. E. Lauterpacht, D. Bethlehem, The cope and content of the principle of non-refoulement: Opinion, [w:] 

Refugee Protection in Intentional Law: UNHCR`s Glogal Consultation on International Protection, red. E. Feller, 

V. Türk, F. Nicholson, Cambridge University Press, Cambridge 2003, s. 90-93.  
140 P. Owens, Beyond „Bare Life”: Refugees and the „Right to Have Rights”…, s. 133.  
141 H. Lambert, The European Convention on Human Rights and the Protection of Refugees: Limits and 

Opportunities, Refugee Survey Quarterly, 2005, tom 24, nr 2, s. 41-42.  
142 Zob. J. Markiewicz-Stanny, Sytuacja prawa cudzoziemca a respektowanie praw człowieka: wybrane problemy, 

Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, 2011, nr 2., s. 116.   
143 Zob. S. Buczyński, N. Michałowska, Zasada non refoulement z perspektywy absolutnego zakazu tortur i innych 

form złego traktowania, [w:] Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów 

praw człowieka, red. M. Ilnicki, W. Pływaczewski, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2015, 

s. 156.  
144 Zob. J. C. Hathaway, M. Foster, The Law of Refugee Status, Cambridge University Press, 2nd, Cambridge 2014, 

s. 66.  
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terytorium, ale odpowiada także za działania osób, za które jest odpowiedzialne, nawet jeżeli 

wykonywane są na terytorium innego państwa. Ponadto ochrona wynikająca z tej zasady a tym 

samym dopuszczalność skargi do Komitetu Praw Człowieka ONZ, nie zawsze jest uzależniona 

od fizycznej obecności skarżącego na terytorium państwa naruszającego Pakt praw 

obywatelskich i politycznych. Podobnie rzecz się ma z orzecznictwem Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka odnoszącym się do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka145. 

Konwencja Genewska wraz z Protokołem Nowojorskim nie posiadają przepisów 

regulujących postępowanie o nadanie statusu uchodźcy. Materia ta została oddana do 

swobodnej regulacji państwa strony, przy zachowaniu standardów konwencyjnych i ochrony 

praw człowieka146.   

Status uchodźcy ma charakter deklaratywny, co oznacza, że postępowanie w sprawie 

ustalenia statusu uchodźcy jest potwierdzeniem praw i obowiązków wynikających z prawa 

międzynarodowego. Tym samym korzystanie przez uchodźców z ich praw i obowiązków, jest 

niezależne od jakiegokolwiek aktu uznania147. Oznacza to także, że uchodźcą jest osoba, która 

spełnia przesłanki uzyskania statusu uchodźcy określone w Konwencji Genewskiej. Decyzja 

państwa strony nadająca status uchodźcy, potwierdza wyłącznie, że dana osoba jest uchodźcą. 

Jak wskazuje J. Jagielski, osoba poszukująca ochrony nie staje się uchodźcą z powodu aktu 

uznania, lecz zostaje uznana z powodu tego, że jest uchodźcą148. 

Podkreślić należy, że Konwencja Genewska nie przewiduje w swojej treści podmiotu, 

który wiążąco rozstrzygałby wątpliwości interpretacyjne. Jest to jej słabość w tym zakresie. 

Także takich kompetencji nie posiada Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych 

ds. Uchodźców, pomimo posiadania uprawnień kontrolnych, co do stosowania przepisów 

Konwencji Genewskiej149. Zgodnie z art. 38 Konwencji Genewskiej spory wynikające na tle 

 
145 Zob. B. Mikołajczyk, Zasada non refoulement, [w:] Wielka encyklopedia prawa, tom 4, Prawo 

Międzynarodowe publiczne, red. D. Pyć, J. Symonides, Fundacja Ubi societas, ibi ius, Warszawa 2014, s. 589. 
146 G. Hackman, 212 Securing Procedural Safeguards For Asylum Seekers in Canadian Law: an Expanding Role 

for International Human Rights Law?, International Journal of Refugee Law, 2003, tom 15, s. 222.  
147 E. Haddad, The Refugee in International Society; Between Sovereigns, Cambridge University Press, 1st ed, New 

York 2008, s. 80.  
148 J. Jagielski, Status prawny…, s. 94. Na akt deklaratoryjny w przedmiocie uznania statusu uchodźcy wskazuje 

także ustawodawstwo Unii Europejskiej m.in. w ust. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE 

z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób 

kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony.  
149 Jak stanowi art. 35 Konwencji umawiające się Państwa zobowiązują się do współpracy z Urzędem Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców lub z każdą inną agencją Narodów Zjednoczonych, 

która może go zastąpić w pełnieniu jego funkcji, a w szczególności dla ułatwienia jego obowiązku nadzorowania 

stosowania postanowień niniejszej Konwencji. Aby umożliwić Urzędowi Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych do spraw Uchodźców lub każdej innej agencji Narodów Zjednoczonych, która może go zastąpić, 
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stosowania i wykładni jej postanowień należą do jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału 

Sprawiedliwości, gdy strony nie są w stanie same rozwiązać sporu innymi metodami. 

Dotychczas żądne z państw stron nie skorzystało z tego prawa150. Niemniej nie jest wykluczone 

tworzenie regionalnych sądowych mechanizmów kontroli i interpretacji postanowień 

Konwencji Genewskiej.  

Konwencja Genewska oraz Protokół Nowojorski są najważniejszymi, ale nie jedynymi 

aktami prawa międzynarodowego kształtującymi położenie prawne uchodźców. Działalność 

Organizacji Narodów Zjednoczonych porusza kwestie uchodźców w ramach uchwalanych 

międzynarodowych dokumentów dotyczących ochrony praw człowieka. Powszechna 

Deklaracja Praw Człowieka uchwalona 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych, jest dokumentem posiadającym zasadniczy walor w zakresie 

międzynarodowej ochrony praw człowieka. Dzięki jej uchwaleniu, ukształtował się 

międzynarodowy standard ochrony praw człowieka, który jest ciągle rozwijany 

i interpretowany151. Pomimo, że nie ma ona mocy wiążącej, wielu autorów jest przekonania, że 

stanowi ona część prawa zwyczajowego152. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stanowiła 

wzór dla późniejszych unormowań dotyczących ochrony praw człowieka, zarówno 

uniwersalnych (Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka) jak i regionalnych, co łącznie 

uznawane jest za swoisty międzynarodowy kodeks prawnoczłowieczy153.  

 
przedstawianie sprawozdań właściwym organom Narodów Zjednoczonych, Umawiające się Państwa zobowiązują 

się dostarczać w odpowiedniej formie żądane informacje i dane statystyczne dotyczące: a) położenia uchodźców, 

b) stosowania niniejszej Konwencji, c) ustaw, zarządzeń i dekretów, które weszły lub mogą wejść później w życie 

i dotyczą uchodźców. Tym samym dokumenty wydawane przez Wysokiego Komisarza nie mają charakteru 

więżącego i traktować je należy jako soft law. Dlatego Podręczniki Wysokiego Komisarza w sprawie zasad i trybu 

statusu uchodźcy (np. Handbook for Repatriation and Reintegration Activities; Guidelines the Applicable Criteria 

and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention; Guidelines on the 

Protection on Refugee Women; Guidelines on Determining the Best Interest of the Child; Guidelines on 

International Protection: Gender-Related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention 

and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. Dostępne na stronie www.refworld.org lub 

www.unhcr.org) jak i wytyczne (tzw. Guidelines on International Protection) tak samo winny być interpretowane. 

Wytyczne stanowią uzupełnienie i aktualizację Podręcznika UNHCR.  
150 J. Hathaway. A. North, J. Poboy, Supervising the refugee convention: Introduction, Public Law and Legal 

Theory Research Paper Series, nr 350, 2013, s. 2.  
151  J. Symonides, Powszechna…, s, 11; L. Stadniczeńko, Obraz człowieka i koncepcja jego praw w Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, [w:] Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, red. J. Jaskiernia, 

K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, s. 164-179. 
152 Zob. L. Leszczyński, B. Liżewski, Ochrona praw człowieka w Europie, szkic zagadnień podstawowych, 

Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2008, s. 15. Przestrzeganie norm w niej wskazanych nie jest zabezpieczone 

żadnymi sankcjami na gruncie prawa międzynarodowego, zob. R. Kuźniar, O prawach człowieka. Idee, instytucje, 

praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 42-44.  
153 Zob. J. Jaskiernia, Wprowadzenie do systemu ochrony własności jednostki, [w:] Problemy ochrony wolności i 

praw jednostki we współczesnym świecie, red. J. Jaskiernia, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 

Kochanowskiego, Kielce 2008, s. 10; R. Grzeszczak, Jurydyzacja praw człowieka w Unii Europejskiej, [w:] 
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Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w art. 13 oraz art. 14 odnosi się do praw osób 

zmuszonych do migracji. Zgodnie z tymi przepisami każda osoba posiada wolność poruszania 

się i osiedlania w granicach każdego państwa. Nadto w razie prześladowania, każda osoba 

uprawniona jest do ubiegania się o azyl i korzystania z niego w innych krajach. W literaturze 

wskazuje się, że przepisy te są kompromisem pomiędzy przysługującemu jednostce prawu do 

azylu a prawem państwa do regulowania tego prawa ma mocy przepisów wewnętrznych154. 

Zatem Powszechna Deklaracja Praw Człowieka umożliwia każdej osobie ubieganie się 

i uzyskanie czasowej ochrony praw człowieka w innym państwie155. Deklaracja Praw 

Człowieka zapewnia także każdemu człowiekowi na warunkach całkowitej równości prawo, 

aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciw 

niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa, był słuchanym sprawiedliwie i publicznie przez 

niezależny i bezstronny sąd. Odnotować należy, że art. 28 Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka zgodnie z którym, każda osoba jest uprawniona do porządku społecznego 

i międzynarodowego, zapewniającego możność pełnego urzeczywistnienia praw i wolności 

ustalonych w Deklaracji, jest podstawowym standardem dobrej administracji, także w zakresie 

praw uchodźców156. B. Mikołajczyk przypisuje Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka moc 

prawa zwyczajowego157, co jednoznacznie wskazuje na zakorzenienie się standardów 

zawartych w tymże dokumencie w zakresie praktyki międzynarodowej. Powtórzyć należy za 

A. Warakomską, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka pomimo swoich niedostatku 

i postulowanego charakteru, odgrywała i nadal odgrywa ważną rolę w kształtowaniu ochrony 

praw człowieka, co nierozerwalnie wiąże się również z ochroną uchodźców158. 

Odnotować należy w tym miejscu, że w prawie międzynarodowym funkcjonują również 

inne akty, po części odnoszące się do prawnej sytuacji uchodźców. Są to Konwencja o Prawach 

Dziecka z 20 listopada 1989 r.159, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 

 
Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka, Nowe wyzwania - nowe rozwiązania, tom 1, red. J. 

Jaskiernia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 596-603.  
154 B. Mikołajczyk, M. Zdanowicz, Czy powrót…, s. 1054-1059.  
155 Zob. M. Bieczyński, L. Wiśniewski, Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii 

Europejskiej i polskim prawie krajowym. Przegląd zagadnień, Silva Rerum, Poznań 2015, s. 121.  
156 Zob. J. Menkes, “Uniwersalny” system ochrony praw człowieka, Sprawy Międzynarodowe, 1998, nr 3, s. 53 i 

n.; R. Grzeszczak, [w:] R. Grzeszczak, A. Szczerba-Zawada red., Prawo administracyjne Unii Europejskiej, 

Strategie, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2016, s. 26.   
157 Zob. B. Mikołajczyk, Osoby…, s. 29.   
158 Por. A. Warakomska, ONZ-owska Deklaracja Praw Człowieka - spis czcigodnych życzeń czy pożyteczny 

dokument? Leszka Kołakowskiego rozważania o potrzebie praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem 

wolności religijnej w kontekście wezwań do świętej wojny, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw 

człowieka, Nowe wyzwania - nowe rozwiązania, tom 1, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 

2014, s. 368. 
159 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 

listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526), dalej zwana Konwencja o Prawach Dziecka.  
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16 grudnia 1966 r.160, Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Wszelkich Form Dyskryminacji 

Rasowej z 7 marca 1966 r.161, Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 

okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 10 grudnia 1984 r.162, 

Konwencja o Statusie Bezpaństwowców z 1954 r.163 oraz Konwencja w Sprawie Likwidacji 

Bezpaństwowości z dnia z 20 sierpnia 1961 r.164. 

 

 
160 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 

1966 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 38, poz. 167.). W dokumencie tym zabrakło postawień w zakresie azylu, jednak 

wpisano gwarancje dotyczące swobodnego przemieszczania się oraz prawo wyboru miejsca zamieszkania i 

opuszczania terytorium dowolnego państwa. Więcej na ten temat: B. Radzikowska, Realizacja artykułu 12 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (wolność przemieszczania się) w praktyce 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 1992, nr 13.  
161 Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej otwarta do podpisu w 

Nowym Jorku 7 marca 1966 r. (Dz.U. z 1969 r., Nr 25, poz. 187). Zgodnie z jej preambułą uznano, ze każda 

doktryna o wyższości opartej na zróżnicowaniu rasowym jest fałszywa pod względem naukowym, zasługująca na 

potępienie z moralnego punktu widzenia, niesłuszna i niebezpieczna społecznie. Podkreślono także, że nigdzie nie 

ma usprawiedliwienia dla dyskryminacji rasowej ani w teorii, ani w praktyce. Potwierdzono, że dyskryminacja 

między ludźmi z powodu rasy, koloru skóry czy pochodzenia etnicznego stanowi przeszkodę w przyjaznych i 

pokojowych stosunkach między narodami i może zakłócić pokój i bezpieczeństwo między ludami oraz harmonijne 

współżycie między ludźmi, nawet w obrębie jednego i tego samego państwa. Konwencja gwarantuje wszystkim 

ludziom prawo do swobodnego dostępu do sądów, wolność swobodnego poruszania się, prawo opuszczania 

jakiegokolwiek kraju łącznie z własnym, a także prawo do nauki, pracy i własności. Naruszenie tych dóbr przez 

państwo obywatelstwa albo stałego zamieszkania z powodów rasowych traktowane jest jako prześladowanie i 

uzasadnia prawo poszukiwania schronienia przez prześladowaną jednostkę w oparciu o postanowienia Konwencji 

Dotyczącej Statusu Uchodźców oraz sporządzonego do niej Protokołu. 
162 Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej otwarta do podpisu 

w Nowym Jorku 7 marca 1966 r. (Dz.U. z 1969 r., Nr 25, poz. 187). Definiuje ona pojęcie „tortury” co ma 

niewątpliwie duże znaczenie również dla ochrony uchodźców. Tortury stanowią bowiem niewątpliwie formę 

„prześladowania”, o którym mowa w Konwencji Genewskiej oraz Protokole Nowojorskim. W konwencji tej 

została również potwierdzona zasada non refoulement; zakazuje tym samym państwom-stronom wydalania do 

innego kraju bądź uniemożliwiania wjazdu na własne terytorium osobom, w sytuacji gdy istnieją podstawy do 

uznania, że takie działania mogą narazić te osoby na niebezpieczeństwo stosowania wobec nich tortur. 
163 Konwencja o statusie bezpaństwowców, przyjęta dnia 28 sierpnia 1954 r. przez Konferencję Pełnomocników 

zwołaną na mocy rezolucji Rady Ekonomiczno-Społecznej nr 526 A (XVII) z dnia 26 kwietnia 1954 r. dokument 

na stornie: https://www.unhcr.org/3bbb286d8.html (data dostępu 6.02.2021). 
164 Zob. Convention on the Reduction of Statelessness, 30 sierpnia1961 r., UN Treaty Series, tom 989, s. 175. 

Dotyczy ona wszystkich osób, które nie są uważane za obywatela przez którekolwiek państwo zgodnie z jego 

ustawodawstwem wewnętrznym. Spod ochrony wyłączone są osoby, które korzystają z ochrony lub pomocy 

organów lub agencji ONZ innych niż Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw 

Uchodźców, tak długo jak pomoc tą utrzymują; uznanych przez kompetentne władze państwa, w którym 

zamieszkały za osoby mające prawa i obowiązki przynależne obywatelom tego państwa; podejrzanych o 

popełnienie zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych lub przeciw ludzkości (określonych w dokumentach 

międzynarodowych), poważnych zbrodni niepolitycznych, czynów sprzecznych z celami i zasadami Narodów 

Zjednoczonych. Poza wprowadzeniem ochrony bezpaństwowców, zawartymi klauzulami wyłączającymi 

Konwencja podkreśla przede wszystkim absolutny charakter zakazu dyskryminacji apatrydów, ze względu na rasę, 

religię lub państwo pochodzenia. W konwencji wskazano trzy sposoby, w jaki mogą być traktowane osoby bez 

przynależności państwowej. Mogą korzystać z uprawnień dostępnych dla innych cudzoziemców przebywających 

w danym państwie (np. prawo zatrudnienia, zrzeszania się, nabywania majątku ruchomego i nieruchomego), 

uprawnień obywateli danego państwa (np. wolność własności przemysłowej, prawa do sądu, opieki społecznej) i 

specjalnych uprawnień dla bezpaństwowców (dokument podróży uprawniający do swobodnego podróżowania). 

Najważniejszym uprawnieniem jest jednakże potwierdzenie obowiązywania wobec apatrydów zasady non 

refoulement. Przy czym w samej Konwencji, zasada ta nie jest uznawana za absolutną, bowiem nie obejmuje 

zakazu odmowy przyjęcia bezpaństwowca na granicy. 
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1.3.2. System Rady Europy 

Rada Europy powstała 5 maja 1949 r. w wyniku podpisania przez 10 państw165 Traktatu 

Londyńskiego166. Obecnie ta międzynarodowa organizacja rządowa, skupiająca państwa 

europejskie, liczy 47 członków167 i należy do najstarszych i najważniejszych europejskich 

organizacji międzynarodowych168. Została ona utworzona w pierwotnym celu promowania 

i obrony elementarnych wartości zachodniej cywilizacji zagrożonych przez Związek 

Radziecki169. Nieprzypadkowo więc Rada Europy określana bywa „organizacją 

demokratycznych państw Europy”170. Aktualnie jej głównym celem jest osiągnięcie większej 

jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich 

wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny171. Działania Rady 

Europy skierowane są także na ochronę praw człowieka172, w tym ochronę uchodźców w dużo 

większym stopniu niż prawodawstwo unijne. Zagadnienie ochrony praw człowieka, w jak 

najszerszym zakresie stanowi jedno z podstawowych zadań stawianych Radzie Europy173. 

Swoją działalność w tym zakresie opiera w głównej mierze na Konwencji Genewskiej 

i Protokole Nowojorskim. Dlatego stanowi cenny i trwały element europejskiego systemu 

instytucjonalnej ochrony praw człowieka, w tym ochrony prawnej uchodźców174. Jak zaznaczył 

J. Jaskiernia, system Rady Europy tworzy zasadnicze podstawy europejskiej przestrzeni 

prawnej i stanowi istotne znaczenie na drodze harmonizowania prawa europejskiego 

 
165 Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy.  
166 P. Sobański, Roszczenia Polski wobec RFN w świetle doktryny niemieckiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań 2019, s. 314. 
167 Dane na stan z 6 lutego 2021 r. https://www.coe.int/pl/web/about-us/our-member-states (dostęp 6.02.2021).  
168 Zob. J. Jaskiernia, Rada Europy po 60 latach istnienia, Państwo i Prawo, 2009, z. 5, s. 6. 
169 Zob. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu, Wydawnictwo 

Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 45; Z. Doliwa-Klepacki, Rada Europy 1949-1991, Totus, Białystok 

1991, s. 19. 
170 H. Izdebski, Rada Europy. Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski, 

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1996, s. 9. 
171 Statutu Rady Europy z dnia 5 maja 1949 r. (Dz.U. 1994 nr 118 poz. 565). Zob. J. Jaskiernia, Elementy dobra 

wspólnego w systemie aksjologicznym Rady Europy, [w:] Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i 

aksjologiczne, red. W. Wołpiuk, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, 

Warszawa 2008, s. 105. 
172 J. Menkes, A. Kociołek-Pęksa, Konwencje Rady Europy instrumentem dywergencji tzw. europejskiego 

standardu praw człowieka, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – 

nowe rozwiązania, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2014, t. 1, s. 523-541. 
173 Zob. R. Hliwa, Model ochrony praw człowieka w systemie Rady Europy; Mechanizmy Europejskiej Konwencji 

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:] Ochrona Praw Człowieka w Świecie..., s. 191. 
174 C. Cahn, Minorities, Citizenship and Statelessness in Europe, European Journal of Migration and Law 2012, 

tom 14, s. 297–316.  
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pojmowanego sensu largo, opartego na standardach konwencyjnych (wiążących), jak i tzw. soft 

law175 (miękkim prawie, niewiążącym). Tym samym Rada stanowi organizację wartości176.  

 Wskazać należy, że poza regulacjami dotyczącymi uchodźców, Rada skupia swoje 

działania w celu zapewnienia ochrony tymczasowej osobom, które nie mogą być uznane za 

uchodźców177. Tym samym, tak szeroki zakres działania Rady na rzecz poprawy losów 

migrantów, cudzoziemców czy uchodźców, jednoznacznie wskazuje na ucieleśnianie ducha 

współpracy paneuropejskiej178. 

 Najważniejszym aktem dla praktyki ochrony uchodźców w Europie179 jest Europejska 

Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności180. W literaturze odnotowuje się 

szczególną naturę tej umowy międzynarodowej, gdyż istnieje podobieństwo pomiędzy tym 

aktem a krajowymi aktami konstytucyjnymi określającymi prawa i wolności jednostki, tak co 

do ich treści, jak i do sposobu ich judykacyjnego stosowania i egzekwowania181. Postanowienia 

EKPC mają znaczący wpływ na przepisy prawa uchodźczego, na gwarancje wynikające 

z przepisów ustrojowych materialnych i proceduralnych zawartych w Konwencji182 pomimo, 

że nie przewiduje ona prawa do azylu ani bezpośrednich przepisów odnoszących się do sytuacji 

 
175 J. Menkes, Soft law i ius cogens a prawo międzynarodowe, [w:] Ius cogens – soft law: dwa bieguny prawa 

międzynarodowego publicznego, red. B. Kuźniak, M. Inglevič-Citak, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 27-47. 
176 Zob. J. Jaskiernia, Oddziaływanie organizacji międzynarodowej na kształt ustroju politycznego państwa (Na 

przykładzie Rady Europy), [w:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna – prawo – praktyka. 

Prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, red. J. 

Wawrzyniak, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 213; J. Menkes, Źródła poznania praw 

międzynarodowego przez pryzmat wartości, [w:] Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce: księga 

pamiątkowa ku czci śp. Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka, red. S. Fel, M. Wódka, Lublin 2014, s. 269-

284; L. Stadniczeńko, Values in Europe - the past and the future, [w:] Europe of Founding Fathers. Investment in 

the common future, red. M. Sitek, G. Dammacco, A. Ukleja, M. Wójcicka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 

Olsztyn 2013, s. 25.  
177 Zob. Council of Europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1348 (1997) on temporary protection of 

persons forced to flee thier countries, 7 November 1997 r.; Committee of Ministers, Recommendation No. R 

(2001) 18 on subsidiary protection, 27 listopada 2001 r.  
178 J. Jaskiernia, Rada Europy jako organizacja międzynarodowa kreująca i oddziałująca na implementację 

standardów demokratycznych, [w:] Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i 

Wschodniej w latach 1989–2009, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 33.  
179 Aktualnie sygnatariuszami EKPC jest 47 krajów europejskich i warunkiem uczestnictwa i bycia członkiem w 

Radzie Europy jest bycie stroną tej konwencji. https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-

/conventions/chartSignature/3 (dostęp 7.02.2021).  
180 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 

1950 r. (Dz.U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284 ze zm.), dalej zwana EKPC.  
181 L. Garlicki, Komentarz do art. 1, nb 4, [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

Tom I. Komentarz do artykułów 1-18, red. L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2010; R. Grzeszczak, Unia Europejska jako wielopoziomowy systemu ochrony praw człowieka (Proces 

przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności), [w:] Traktat 

z Lizbony – wybrane zagadnienia, red. nauk. M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak, Warszawa 2012, s. 75 – 91. 
182 A. Wróbel, Konwencyjne gwarancje proceduralne w sprawach uchodźców, [w:] Uchodźcy w Polsce i Europie 

Stan prawny i rzeczywistość, red. T. Gardocka i J. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 86.  
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uchodźców. Jest podstawowym instrumentem ochrony praw człowieka wypracowanym 

w systemie Rady Europy183. Katalog praw w niej zawarty nie jest ani wyczerpujący, ani 

zamknięty184. Z uwagi na ciągły rozwój praw człowieka jest on sukcesywnie uzupełniany 

przez Protokoły dodatkowe do EKPC185. Wszelkie postanowienia EKPC odnoszą się także do 

osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, niemniej nie ma w jej treści wyrażonej 

wprost zasady non-refoulement186. Ochrona uchodźców odbywa się na podstawie EKPC 

poprzez stwierdzenie naruszenia przez państwo stronę praw osób poszukujących ochrony, 

wskazanych w tej umowie międzynarodowej. Tym samym EKPC ma znaczący wpływ na 

położenie prawne uchodźców, pomimo że nie zawiera wprost odwołania i praw do osób 

szukających azylu. Nie jest ono także gwarantowane przez protokoły uzupełniające konwencję. 

Niemniej obserwując coraz liczniejsze orzeczenia ETPC wywnioskować należy, że trybunał 

przewiduje ochronę uchodźcy przed wydaleniem, co w doktrynie określa się tzw. ochroną 

rykoszetową187. Orzecznictwo wywodzi tę zasadę z art. 3 EKPC, na podstawie którego „nikogo 

nie można poddawać torturom ani nieludzkiemu traktowaniu lub poniżającemu traktowaniu lub 

karaniu”188. Tym samym, pomimo braku wyrażenia wprost w EKPC zasady non-refoulement, 

jest ona bogato interpretowana w orzecznictwie. Dlatego funkcjonuje w ramach europejskiego 

porządku prawnego i zakazuje państwom stronom odsyłania uchodźców do państw, w których 

ich życie, zdrowie lub wolności byłyby zagrożone189. Cudzoziemiec nie może być wydalony 

 
183 J. Jaskiernia, Rada Europy, Unia Europejska i OBWE w europejskim systemie ochrony praw człowieka – 

synergia działań czy konkurencja?, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka; ewolucja i 

uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2012, s. 840.   
184 EKPC zawiera prawa polityczne i obywatelskie przysługujące wszystkim ludziom, takie jak np.: prawo do 

życia, zakazuje stosowania tortur, niewolnictwa i pracy przymusowej, gwarantuje prawo do wolności i 

bezpieczeństwa osobistego, zapewnia prawo do sprawiedliwego procesu oraz zakazuje wstecznego stosowania 

prawa karnego, potwierdza prawo poszanowania życia prywatnego i rodzinnego wraz z prawem do zawarcia 

małżeństwa i założenia rodziny, przewiduje wolność myśli, sumienia i wyznania, wolność wypowiedzi, jak 

również wolność zgromadzania się i stowarzyszania, wreszcie chroni prawo do skutecznego środka 

odwoławczego, zob. M. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej: Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka, 6 wydanie, Lex Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013, s. 664; L. Stadniczeńko, Przerwać 

eskalację nienawiści, pogardy dla innego człowieka. Czy rozwiązania prawne w zakresie ochrony wolności, myśli, 

sumienia, religii i przekonań są wystarczające?, [w:] Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z 

niej wynikających, red. S. Stadniczeńko, S. Rabiej, Uniwersytet Opolski, Opole 2012, s. 53-87.  
185 Protokoły te wprowadziły nowe prawa, takie jak: ochronę własności prywatnej, prawo do nauki, prawo do 

wolnych wyborów, zakaz uwięzienia za długi, zakaz ponownego sądzenia w tej samej sprawie itd. Protokół szósty 

znosi karę śmierci. Dodatkowo, w zakresie wykonywania praw i wolności, konwencja zakazuje stosowania 

dyskryminacji opartej na jakiejkolwiek podstawie, np. płci, rasy, koloru skóry, języka, wyznania, pochodzenia itp. 
186 Zob. J. Allain, The ius cogens nature of non-refoulement, International Journal of Refugee Law, 2001, vol.13, 

ss. 533-558; M. Nowicki, I. Rzeplińska, Ochrona praw cudzoziemców…, s. 101.  
187 M. Kowalski, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 20 lipca 2010 r. w sprawie N. 

przeciwko Szwecji (skarga nr 2305/09), Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i 

Porównawczego, tom IX, 2011, s. 195.  
188 Zob. orzeczenia ETPC: Chahal przeciwko Wielkiej Brytanii z 11 listopada 1996, nr sprawy 22414/93, Soering 

przeciwko Wielkiej Brytanii z 7 lipca 1989, nr sprawy 14038/88.  
189 Rekomendacja nr 435, 1965 dotycząca zagwarantowania prawa do azylu w Europie z 1.10.1965 r. 



44 
 

do państwa lub państwa pochodzenia, w którym narażony byłby na traktowanie sprzeczne z art. 

3 EKPC (direct refoulement) lub też państwa, w którym wprawdzie takie ryzyko nie istnieje, 

ale z powodu nieefektywności systemu azylowego lub braku ujednoliconych reguł prawnych 

może nastąpić wydalenie do państwa trzeciego, w którym rzeczywiście ryzyko takiego 

traktowania występuje (indirect refoulement)190. Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał 

m.in. w wyrokach M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji z 21 stycznia 2011 r., Hirsi Jaama i inni 

przeciwko Włochom z 23 lutego 2012 r., Sharifi i inni przeciwko Włochom i Grecji z 21 

października 2014 r., że w ramach odesłania uchodźcy z państwa, na terytorium którego 

przebywa do pierwszego kraju bezpiecznego dla niego, należy zapewnienie, żeby państwo 

docelowe gwarantowało odpowiednie procedury uniemożliwiające jego wydalenie do kraju 

pochodzenia, gdzie zagrożone byłoby jego życie lub zdrowie191. Ponadto Europejski Trybunał 

Praw Człowieka stoi na stanowisku, że podstawowe wartości społeczeństwa demokratycznego 

są emanacją bezwzględnego zakazu tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 

karania bez względu na zachowanie ofiary, choćby było ono niepożądane lub niebezpieczne. 

W związku z tym zgodnie z art. 3 EKPC państwo strona poniesie odpowiedzialność w sytuacji 

wydalenia uchodźcy w przypadku wykazania, że danej osobie groziło rzeczywiste ryzyko 

tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania czy karania w państwie, do którego 

powróciła192. Orzecznictwo strasburskie zawsze podkreślało, że państwa strony zachowywały, 

zgodnie z prawem międzynarodowym, suwerenną kompetencję do kontrolowania wjazdu, 

 
(Recommendation 434(1965) on the granting of the right of asylum to European, dokument na stronie: 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=14471&lang=EN (dostęp 7.02.2021). 

Por. np. orzeczenia ETPC w sprawach: Soering przeciwko Wielkiej Brytanii, orzeczenie ETPC z 7 lipca 1989 r.; 

A. Bisztyga, Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na wewnętrzny porządek prawny 

Zjednoczonego Królestwa, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 

Katowice 2008, s. 145-146; M. Nowicki, Kamienie milowe. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka, Scholar, Warszawa 1996; M. Bossuyt, Strasbourg et les demandeurs d'asile: des juges sur un terrain 

glis sand, Bruylant, Bruxelles2010, s. 128; R. Award, European Court of Human Rights — extradition — inhuman 

or degrading treatment or punishment. Soering case, Georgia Journal of International and Comaparative Law 

1990; D. Gajdus, B. Gronowska, Oczekiwanie na egzekucją kary śmierci (tzw. deathrow) a międzynarodowe 

standardy praw człowieka, Palestra 1994, nr 7—8; Por. Cruz Varasi inni przeciwko Szwecji, orzeczenie z 20 marca 

1991 r. numer sprawy 15576/89, (P. Sandecki, Prawa uchodźców w świetle Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka i innych aktów prawnych,cz.2, Palestra, 2001, nr 7-8, M. Bossuyt, Strasbourg...,s. 130); Vilvarajahi 

inni przeciwko Wielkiej Brytanii, orzeczenie z 30 października 1991, (M. Nowicki, Kamienie...),H.L.R. przeciwko 

Francji, orzeczenie z 7 grudnia 1995 r. numer sprawy 24573/94; (M. Nowicki, Orzecznictwo Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka, cz. I, Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, Centrum Europejskie 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, nr 3); Sułtani przeciwko Francji, orzeczenie z 20 września 2007 

r. numer sprawy 45223/05 (M. Bossuyt, Strasbourg...,s. 144). 
190 A. Pǔraité, Right to Asylum: Short Overview of the Case-Law of the European Court of Human Rights, [w:] 

Internal Security, July-December 2012, Seminar Journal, tom 4, nr 2, s. 50.  
191 J. Hathaaway, M. Fster, The Law…, s. 350.  
192 Zob. orzeczenia Salah Sheekh przeciwko Niderlandom z 11 stycznia 2007 r., numer skargi 1948/04, Shoering 

przeciwko Wielkiej Brytanii z 7 lipca 1989 r., numer skargi 14038/88, Vivarajah i inni przeciwko Wielkiej Brytanii 

z 30 października 1991 r., numery skarg 13164/97, 13165/87, 13165/87, 13447/87, 13448/87.  



45 
 

pobytu i usuwania cudzoziemców ze swojego terytorium. Określił to wprost protokół 

czwarty193 do EKPC w art. 2, który wprowadził gwarancję wolności przemieszczania się dla 

wszystkich osób legalnie przebywających na terytorium państwa strony194. Oznacza to, że 

EKPC nie zapewnia cudzoziemcowi prawa do wjazdu na terytorium państwa oraz prawa do 

pozostawania w tym państwie, tym samym odmowa wjazdu, odmowa pobytu, odmowa 

udzielenia azylu, ekstradycja, nie są niedozwolone w świetle EKPC195.  

 Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie ochrony praw 

uchodźców w przypadku wydalenia, kontestuje także treść art. 2 EKPC przewidującego prawo 

do życia, art. 5 EKPC – prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego196, art. 8 EKPC – 

prawo do poszanowania życia rodzinnego197.  

 EKPC przewiduje także gwarancje procesowe198, które określone i rozwinięte 

w Protokole nr 4, który zapewnia zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców i Protokole nr 

7199, który przewiduje zakaz wydalenia cudzoziemca legalnie przebywającego na terytorium 

państwa strony EKPC. Jednak wydalenie cudzoziemca może nastąpić w wyniku decyzji 

podjętej zgodnie z prawem, przy czym musi być zapewniona możliwość: przedstawienia 

argumentów przeciwko wydaleniu oraz rozpatrzenie jego sprawy i reprezentacji tychże przed 

właściwym organem200. Orzecznictwo jednak, jak i dominujące poglądy w doktrynie podnoszą, 

że art. 6 - prawo do rzetelnego procesu – nie ma niestety zastosowania w przypadku skarg 

 
193 Protokół Nr 1 i Nr 4 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzony w 

Paryżu dnia 20 marca 1952 r. oraz sporządzony w Strasburgu dnia 16 września 1963 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, 

poz. 175/2); ETS (CETS) 046, dokument na stronie: https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-

/conventions/treaty/046 (dostęp 7.02.2021).  
194 Zob. L. Wiśniewski, Wolność przemieszczania się i wyboru kraju zamieszkania, Wydawnictwo Sejmowe, 

Warszawa 1997, s. 48.  
195 Zob. wyrok ETPC z 23 lipca 2020 r., M.K. i inni przeciwko Polsce numer spraw 

40503/17, 42902/17 oraz 43643/17. 
196 P. Taran, Status and Prospects for the UN Convention on Migrants’ Rights, European Journal of Migration and 

Law 2000, tom 2, s. 85–100. 
197 R. Grzeszczak, M. Gniadzik, Right of Union citizens and their family members to move freely within the 

territory of the Member States in the Light of the Judgment of the European Court of Human Rights in case of 

Oliari against Italy, [w:] The Polish Review of International and European Law, Warsaw 2015, Tom 4, nr 1, s. 

73-89. 

B. Kowalczyk, Polski system…, s. 33; R. de Groot, O. Vonk, Nationality, Statelessness and ECHR’s Article 8: 

Comments on Genovese v. Malta, European Journal of Migration and Law 2012, tom 14, s. 317–325.  
198 Zapewnia prawo do rzetelnego procesu, prawo do niesienia skutecznego środka odwoławczego. Ponadto 

wskazuje na prawo do odwołania się od orzeczeń w sprawie wszelkich form pozbawienia wolności.  
199 Protokół nr 7 sporządzony dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu do Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności (Dz.U. z 2003 r., Nr 42, poz. 364); zob. E. Lawson, M. Bertucci, Encyclopedia of Human 

Rights, 2nd Edition (revised), Taylor and Francis, Washington 1996, s. 469. 
200 Zob. S. Theuerkauf-Progin, S. Osumane, A. Chodorowska, L`arret Hirsi Jamaa et autres c. Italie de la Cour 

Européenne des Droits de l`Homme-premiers observations, Revue Suisse de la pratique et du droit d`aile, ASYL 

2012, nr 2, s. 25 i n.  
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dotyczących nadania statusu uchodźcy201. Argumentowane jest to faktem, że postępowanie 

o nadanie statusu uchodźcy jest postępowaniem administracyjnym i nie dotyczy spraw karnych 

czy cywilnych. Wyjątkiem jest zastosowanie tego przepisu w przypadku wydalenia uchodźcy 

do państwa, w którym mogłyby go spotkać odmowa wymierzenia sprawiedliwości lub poważne 

ryzyko takiej odmowy.  

 Do najważniejszych dokumentów przyjętych w ramach Rady Europy a odnoszących się 

do uchodźców, zaliczyć należy Europejskie Porozumienie w sprawie zniesienia wiz dla 

uchodźców przyjęte 20 kwietnia 1959 r.202. Porozumienie reguluje zasady ruchu bezwizowego, 

w tym zasady swobody poruszania się poza granicami państwa, które przyznało status 

uchodźcy. Umowa ta nie odbiera państwom stronom możliwości odmowy wjazdu z uwagi na 

fakt uznania osoby za niepożądaną oraz nie wpływa na wewnętrzne przepisy dotyczące pobytu 

cudzoziemców.  

 Inną umową międzynarodową stworzoną w ramach Rady Europy jest Porozumienie 

o przekazaniu odpowiedzialności za uchodźców sporządzone w Strasburgu w dniu 16 

października 1980 r.203 Określa ono sytuację cudzoziemców, którzy uzyskawszy status 

uchodźcy w jednym państwie stronie, osiedlili się w innym państwie. Ponadto dotyczy wąskiej 

problematyki warunków odpowiedzialności za wydanie dokumentu podróży podczas 

przekazywania uchodźcy z jednego państwa do drugiego. Niemniej krąg podmiotów tego aktu 

jest znacząco ograniczony do cudzoziemców – pracowników migrujących204.  

Oprócz EKPC w systemie Rady Europy znajduje się także inny system ochrony praw 

społecznych, oparty na Europejskiej Karcie Społecznej z 18 października 1961 r.205 Dokument 

ten jest gwarantem siedmiu praw podstawowych: prawa do pracy (art. 1), prawa do 

organizowania się w związki zawodowe (art. 5), prawa rokowań zbiorowych (art. 6), prawa do 

zabezpieczenia społecznego (art. 12), prawa do pomocy socjalnej i medycznej (art. 13), prawa 

do ochrony życia rodzinnego (art. 27), prawa pracowników migrujących oraz ich rodzin do 

ochrony i pomocy (art. 19). W stosunku do cudzoziemców Europejska Krata Społeczna nadaje 

im uprawnienia do podejmowania płatnej pracy na terytorium innego państwa strony oraz 

 
201 M. Nowicki, I. Rzeplińska, Ochrona praw…, s. 113, A. Wróbel, Konwencyjne gwarancje…, s. 92.  
202 Europejskie Porozumienie w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, sporządzone w Strasburgu dnia 20 

kwietnia 1959 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 225, poz. 1929).  
203 Europejskie Porozumienie o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzone w Strasburgu dnia 

16 października 1980 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 225, poz. 131).  
204 D. Nugyen Quoc, Droit international public, L.G.D.J., Paris 1999, s. 652.  
205 Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz.U. z 1999 r., Nr 8, poz. 

67).  
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prawa pracowników migrujących do pomocy, łączenia rodzin, gwarancje proceduralne w razie 

wydalenia, prawo do zakwaterowania206. Europejska Karta Społeczna nie ma aż tak dużego 

znaczenia jak EKPC w stosunku do ochrony praw uchodźców.  

 Ponadto tematyka praw uchodźców jest poruszana przez Radę Europy w aktach 

normatywnych należących do soft law, przyjmowanych przez Zgromadzenie Parlamentarne 

Rady Europy oraz Komitet Ministrów207. Rekomendacje i Rezolucje Rady Europy można 

podzielić za B. Mikołajczyk na dwie grupy, pierwsza obejmująca nurt humanitarny a druga nurt 

harmonizacyjny w działalności tej organizacji208. Pierwsza grupa to akty dotyczące problemów 

uchodźców z uwagi na konflikty występujące w poszczególnych państwach209. Druga grupa to 

rezolucje i rekomendacje o ogólnym charakterze210. Dotyczą one np. kobiet, mniejszości 

seksualnych i dzieci211, definicji212, problemów dotyczących procedury uchodźczej213, sposobu 

traktowania w przypadku negatywnej decyzji o udzieleniu ochrony214, materialnoprawnej 

sytuacji uchodźców215.  

 
206 C. Cournil, Le statut interne de l`étranger et les norms supranationales, Université des sciences sociales de 

Toulouse, L'Harmattan 2005, s. 493.  
207 J. Jaskiernia, Oddziaływanie…, s. 213.  
208 B. Mikołajczyk, Osoby ubiegające się…, s. 42 i n.  
209 Zob. Rekomendacja 1288 (1966) z 24 stycznia 1996 r. w sprawie Albańczyków z Kosowa ubiegających się i 

ochronę azylową (Recommendation 1288 (1966) on Albanian asylum-seekers from Kosovo.  
210 Opracowanie: UNHCR, Council of Europe, Protecting Refugees, Geneva 2011, International Commission of 

Justis, Migration and International Human Rights Law. Practitioners Guide No 6, Geneva 2014.  
211 Rekomendacja1374 (1998) w sprawie sytaucji kobiet-uchodźców w Europie (Recommendation 1374 (1998) 

Situation of refugee women in Europe), Rekomendacja 1470 (2000) w sprawie poszanowania praw gejów i 

lesbijek oraz ich partnerów w sytuacji ubiegania się o azyl i imigrację w państwach członkowskich Rady Europy 

(Recommendation 1470 (2000) Situation of gays and lesbians and their partners in respect of asylum and 

immigration in the members of the Council of Europe). W odniesieniu do dzieci jako uchodźców, to pewne aspekty 

reguluje m.in. Europejska Konwencja o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem i przemocą seksualną z 2007 r. 
212 Rekomendacja Komitetu Ministrów nr R 6(2003) dotycząca wyłączenia status uchodźcy na podstawie art. 1F 

Konwencji Genewskiej o statusie uchodźców (Recommendation R (2005) 6 of the Committee of Ministers to 

Member on exclusion from refugee status in the context of Article IF of the Convention relating to the Status of 

Refugee). 
213 Zagadnienia proceduralne unormowane m in. w: Rekomendacji nr R 16 (1981) w sprawie harmonizacji 

krajowych procedur azylowych (Recommendation R (1981) 16 on the harmonization of national procedures 

relating to asylum). Ponadto: Przewodnik na temat ochrony praw człowieka w ramach przyspieszonej procedury 

azylowej (Guidelines on human rights protection in the context of accelerated asylum procedures), czy 

Rekomendacji 1727 (2005) w sprawie przyspieszonej procedury azylowej w państwach członkowskich Rady 

Europy (Recommendation1727 (2005) Accelerated asylum procedures in Council of Europe memberstates). 
214 Rekomendacja 1237 (1994) w sprawie sytuacji osób ubiegających się o ochronę, których wnioski zostały 

odrzucone (Recommendation1237 (1994) on the situation of asylum-seekers whose asylum applications have been 

rejected), Rekomendacja nr R 13 (1998) w sprawie skutecznego złożenia odwołania od decyzji o wydaleniu z 

uwagi na art. 3 EKPC (Recommendation R (98) 13 on the right to aneffective remedy by rejected asylum seekers 

against decision on expulsion in the context of Article 3 of the European Convention on Human Rights) oraz 

Rekomendacja nr R 12 (1999) w sprawie powrotów osób, które nie otrzymały ochrony uchodźczej 

(Recommendation No. R (99) 12 on the return of rejected asylum-seekers). 
215 Rekomendacja 1016 (1985) w sprawie warunków życia i pracy uchodźców i osób ubiegających sie o ochronę 

(Recommendation1016 (1985) on living and working conditions of refugees and asylum-seekers), Rekomendacja 

1503 (2001) warunków zapewnienia opieki zdrowotnej uchodźcom i osobom ubiegającym się o ochronę w 

Europie (Recommendation 1503 (2001) Healthconditions of migrants and refugees in Europe).  
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 Rada Europy tworzy ponadto wspólną przestrzeń europejskiej polityki w zakresie 

migracji, która wypełnia lukę w państwach stronach, które nie są członkami Unii Europejskiej. 

Rekomendacją nr 1624 z 30 września 2003 r. o wspólnej polityce migracyjnej i uchodźczej216, 

porusza takie zagadnienia, jak udzielanie adekwatnej ochrony międzynarodowej, zatrzymanie 

i wydalenie uchodźcy i migranta, procedura azylowa, handel i przemyt ludzi, sytuacja dzieci 

bez opieki. Zadanie to powierzono Komitetowi Ministrów Rady Europy oraz właściwym 

komitetom wewnętrznym, zgodnie ze wskazówkami z tejże rekomendacji217, w oparciu o 

poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka218. Realizacja tych celów i wytycznych może 

odbyć się tylko poprzez współpracę państw stron EKPC i innych organizacji działających na 

rzecz praw człowieka i na rzecz migrantów i uchodźców.  

 Ponadto w ramach struktury Rady Europy, poza opisanymi działaniami prawnymi, 

zajmują się sprawami uchodźczymi agendy Rady Europy: 

− Komitet ad hoc Ekspertów ds. Azylu Terytorialnego, Uchodźców 

i Bezpaństwowców219, 

− Komitet ds. Migracji, Uchodźców i Ludności220.  

Stanowią one forum wymiany poglądów i opinii dotyczących problemów uchodźctwa. 

Intensyfikują współpracę oraz wpływają na rozwój regulacji prawnych w tym przedmiocie221.  

 

 

 
216 Rekomendacja 1624 (2003) w sprawie wspólnej polityki migracyjnej i uchodźczej (Recommendation 1624 

(2003) Common policy on migration and asylum). 
217 Usprawnienie systemu kontroli imigrantów na granicach, z uwzględnieniem i przestrzeganiem zasady non-

refoulement; zwiększenie liczby szkoleń z praw człowieka oraz prawa uchodźczego dla osób zajmujących się 

kontrola granic; zasady umieszczenia w ośrodku detencyjnym cudzoziemca; gwarancje pisemności, języka 

zrozumiałego dla strony i rozpatrzenia sprawy przez odpowiedni organ w procedurze, w tym zapewnienie 

darmowej pomocy prawnej, jeśli nie jest w stanie ponieść tych kosztów.  
218 Rekomendacja 1624 (2003) w sprawie wspólnej polityki migracyjnej i azylowej (Recommendation 1624 

(2003), 30.09.2003 on common policy on migration and asylum).  
219 Komitet został utworzony 20 kwietnia 1977 r. i składa się z osób powołanych przez państwa członkowskie. Do 

jego zadań należy: a) monitorowanie sytuacji uchodźców we współpracy z ONZ i innymi organizacjami 

międzynarodowymi, b) wymiana poglądów i przedstawienia propozycji prawnych i praktycznych, c) 

przygotowanie projektów prawnych.   
220 Jest on głównym organem międzyrządowym, zajmującym się problematyką migracji, w tym także 

uchodźstwem. Do jego zdań zależy prowadzenie badań i organizowanie konferencji, wprowadzanie specjalnych 

programów. Skupia się na obszarze migracji, uchodźcach i demografii. Działa we współpracy z organizacjami 

międzynarodowymi jak Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, 

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, Amnesty 

International.  
221 A. Potyrała, Współczesne…, s. 197.  
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1.3.3. System Unii Europejskiej 

 

 Europejski system ochrony praw człowieka, a tym samym system ochrony praw 

uchodźców, jest jednym z najstarszych regionalnych i najbardziej rozbudowanym222, chociaż 

został on ograniczony poprzez wyłączenie obywateli UE z zakresu ochrony uchodźców, jaką 

oferuje UE223. Przyczynkami w jego kształtowaniu się był zimnowojenny podział świata i 

potrzeby rozwiązywania problemów migracji ludności do UE. Początki regionalnej współpracy 

w zakresie uchodźców związane ze współpracą i doświadczeniami Rady Europy, rozwijały się 

w ramach tworzenia się struktur europejskich. Współpraca państw członkowskich w dziedzinie 

ochrony uchodźców sięga połowy lat 70. XX wieku224, kiedy to rozwijana była w ramach tzw. 

Grupy Schengen225. Współpraca ta miała charakter relacji międzyrządowej i realizowana była 

w oparciu o zasady prawa międzynarodowego publicznego226. Działo się tak z uwagi na to, że 

Wspólnoty europejskie były pierwotnie wspólnotami o charakterze ekonomicznym i ten 

głównie cel realizowały. Po długiej dyskusji i budowaniu kształtu porozumienia, 14 czerwca 

1985 r. podpisano tzw. Układ z Schengen227. Porozumienie Wykonawcze do Układu z 

Schengen udało się podpisać dopiero 19 czerwca 1990 r. i w związku z tym powstał w Europie 

obszar bez granic wewnętrznych228.   

 
222 Zob. A Łopatka, System Międzynarodowej Ochrony Praw…, s. 111.  
223 M. Gil-Bazo, The Protection of Refugees under the Common European Asylum System. The Establishment of 

a European Jurisdiction for Asylum Purposes and Compliance with International Refugee and Human Rights Law, 

Cuadernos Europeos de Deusto 2007, Tom 36, s. 156-157; J. Lenart, “Fortress Europe”…, s. 5.  
224 Zob. M. Gondek, Polityka azylowa Unii Europejskiej po Traktacie Amsterdamskim, [w:] Szkice prawa Unii 

Europejskiej. Tom II. Prawo Materialne, red. E. Piontek, A. Zawadzka, Kantor Wydawnictwo Zakamycze, 

Kraków 2003; C. Herma, Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej – najważniejsze instrumenty prawne i 

aktualna dyskusja, Biuletyn Analiz UKIE 2002, nr 10; I. Oleksiewicz, Uchodźcy w Unii Europejskiej. Aspekty 

prawne i polityczne, Oficyna Wydawnicza Brant, Bydgoszcz-Rzeszów 2006.  
225 Porozumienie z dnia 14 czerwca 1985 r. z Schengen pomiędzy rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu 

oraz Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej dotyczący stopniowego znoszenia kontroli na 

wspólnych granicach oraz konwencja wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. o realizacji Układu z Schengen.  
226 J. Durieux, The vanishing refugee, [w:] The Global Reach of European Law, red. H. Lambert, J. McAdam, M. 

Fullerton, Cambridge University Press, Cambridge 2013, s. 237.  
227 Zob. R. Grzeszczak, Dylematy ustrojowe Unii Europejskiej jako ambitnego eksperymentu 

prawnomiędzynarodowego, [w:] Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy, red. 

B. Krzan, Warszawa 2016, s. 182; I. Butryn. Przekraczanie granic zewnętrznych państw Układu z Schengen, 

Przegląd Prawo-Ekonomiczny, nr 14, 1/2011, s. 37.  
228 Powstał europejski obszar bez granic wewnętrznych, który wymuszał ścisłą współpracę pomiędzy krajami, w 

zakresie bezpieczeństwa narodowego, wspólnej polityki migracyjnej i uchodźczej. Strefa Schengen to obszar bez 

granic wewnętrznych, po którym mogą się poruszać nie tylko obywatele państw członkowskich, ale także 

cudzoziemcy, którzy znaleźli się na tym obszarze legalnie, zob. K. Rokicka, Włączenie acquis Schengen w ramy 

prawne UE, Studia Europejskie, 2000, Nr 2, s. 90.  
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Dopiero nowy etap rozwoju unijnej polityki azylowej wyznaczył Traktat o Unii 

Europejskiej229, który określił prawne i instytucjonalne ramy współpracy państw 

członkowskich. Traktat ten stworzył Unię Europejską opartą na trzech filarach: Wspólnoty 

Europejskie, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz współpraca w dziedzinie 

Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych230. Umożliwiło to integrację polityczną 

i było kolejnym etapem rozwoju integracji europejskiej231. Porozumienia z Schengen zostały 

włączone w strukturę UE w dniu 1 maja 1999 r. i tym samym zostało prawnie usankcjonowane, 

że normy unijne dotyczące polityki azylowej, mają pierwszeństwo przed przepisami 

krajowymi232. Współpraca w ramach III filaru polegała na korzystaniu z instrumentów 

prawnych, jak wspólne stanowiska, wspólne działania, konwencje zawierane między 

państwami członkowskimi oraz sprzyjanie współpracy, czego rezultatem były rezolucje, 

zalecenia i konkluzje Rady. Unia miała prowadzić spójne działania przekładające się na wysoki 

poziom bezpieczeństwa jej obywateli w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 

oraz migracji233. Działania te i cała polityka Unii Europejskiej w dziedzinie migracji, azylu 

i uchodźców zostały powiązane z zasadami zawartymi w EKPC a także zasadami zawartymi 

w konstytucjach państw członkowskich. 

Kolejny ważnym prawnym dokumentem europejskim była Konwencja Dublińska 

podpisana 15 czerwca 1990 r.234 która wypełniała lukę w związku ze zniesieniem kontroli na 

wewnętrznych granicach i uspójnieniem kontroli na granicach zewnętrznych. Jej kolejnym 

celem było uniknięcie wielokrotnego składania wniosków przez osoby ubiegające się o azyl i 

ustalenie procedur wskazywania państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie pierwszego i 

 
229 Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej z 7 lutego 1992 r. (Dz. Urz. C 191, 29.07.1992). Potwierdzał tożsamość 

i osobowość prawną Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej.  
230 Więcej w: I. Wróbel, Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, 

Arboretum, Warszawa 2002, s.173; I. Boccardi, Europe and Refugee: Toward dan EU Asylum Policy, The Kluwer 

Law International, Hague 2002 oraz R. Grzeszczak, Globalna rola Europy oraz Wspólna Polityka Zagraniczna i 

Bezpieczeństwa – od słów do rzeczywistości, Centrum Europejskie Natolin 2014, s. 173. 
231 R. Grzeszczak, [w:] Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej. System Prawa Unii Europejskiej, Tom I, red. 

S. Biernat, C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych, Warszawa 2020 r., s. 9; J. Menkes, E. Czarny, Geneza integracji 

europejskiej a pozycja Niemiec w Europie po II wojnie światowej, Miscellanea Oeconomicae 2016, Toruń 2016, 

nr 3, t. II, s. 83-90.  
232 Zob. P. Bendel, Immigration Policy in the European Union: Still bringing up the walls for fortress Europe?, 

Migration Letters, 2005, Tom 2, nr 1, s. 23. 
233 Zob. więcej: R. Grzeszczak, Dwie narracje o obywatelstwie Unii Europejskiej, [w:] Współczesne koncepcje 

ochrony wolności i praw podstawowych, red. A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wójtowicz, Wrocław 

2013, s. 179-188; J. Węc, Ewolucja wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej w latach 

1992-2001, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron 

w Krakowie 2010, Nr 4, s. 20.  
234 Konwencja wyznaczająca państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z 

Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzona w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r. (Dz.U. z 2005 

r. Nr 24, poz. 194).  
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kolejnego wniosku235. W założeniach Konwencja Dublińska miała sprzyjać szybszemu 

rozpatrywaniu wniosków, jednak w późniejszej praktyce okazało się, że stanowi ona instrument 

kontroli migracyjnej236. Konwencja została zastąpiona przez Rozporządzenie Dublin II z 17 

marca 2003 r.237 Dla lepszego wykonywania ww. rozporządzenia, uchwalono Rozporządzenie 

Rady (WE) nr 2725/2000 z 11 grudnia 2000 r.238, które wprowadzało system Eurodac 

(European Automated Fingerprint Recognition System). Konwencja Dublińska i 

Rozporządzenie Dublin II wprowadzały zasadę, że tylko jedno państwo jest odpowiedzialne za 

rozpatrzenie wniosku, a także zasadę jedności rodziny. Polega ona na tym, że w przypadku, 

gdy osoba ubiegająca się o azyl jest nieletnim pozbawionym opieki, państwem członkowskim 

odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosku jest to państwo, w którym członek rodziny 

przebywa zgodnie z prawem, pod warunkiem, że leży to w najlepszym interesie małoletniego. 

W przypadku braku członka rodziny państwem odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosku jest 

to państwo, w którym nieletni złożył wniosek o udzielenie azylu239.  

Aktualnie obowiązującym240 jest Rozporządzenie Dublin III, które reguluje 

hierarchicznie kryteria uznania państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku241 w taki 

sposób taki, że państwem odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosku jest państwo pierwszego 

wjazdu na terytorium UE. Przy ponownym złożeniu wniosku w innym państwie członkowskim, 

 
235 Zob. M. Pacek, Polska polityka migracyjna na tle rozwiązań i doświadczeń Unii Europejskiej, Studia 

Europejskie 2005, nr 4, s. 48.  
236 Zob. UNHCR, Revisiting the Dublin Convention: Some Reflections by UNHCR in Response to the 

Commission Staff Working Paper, 19 January 2001 r., dokument na stronie: 

https://www.unhcr.org/protection/operations/43662b3e2/revisiting-dublin-convention-reflections-unhcr-

response-commission-staff.html?query=convention (dostęp: 9.02.2021).  
237 Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for 

determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member 

States by a third-country national, (Dz.U. L 50 z 25.2.2003) dokument na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=celex%3A32003R0343 (dostęp: 9.02.2021).    
238 Dz. Urz. WE L 316 z 2000 r.  
239 H. Battjes, A Balance between Fairness and Efficiency? The Directive on International Protection and the 

Dublin Regulation, European Journal of Migration and Law 2002, Tom 4, s. 159–192. 
240 Obecny kryzys migracyjny i uchodźczy ujawnił istotne znaczenie strukturalne uchybienia w pracowaniu i 

wdrażaniu WESA i dublińskiego reżimu. Zostało to potwierdzone w ostatnich badaniach zewnętrznych 

dotyczących dyrektywy Dublin III i potwierdzone przez Komisję, zob. A. Matera, The steps from Dublin III to 

Dublin IV, [w:] The future of the European Union: Demisting the Debate, M. Harwood, S. Moncada, R. Pace red., 

Msida: Institute for European Studies 2020.  
241 Regulation of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and 

mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international 

protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person., 604/2013/UE, 

Official Journal L 180, 29/6/213, s. 31-59.  
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cudzoziemiec powinien być zawrócony do państwa pierwszego wjazdu i tam winien być 

rozpatrzony wniosek242.  

 Ważnym z punktu widzenia standardów ochrony praw uchodźców w systemie UE, były 

tzw. rezolucje londyńskie243. W dniach 30 listopada i 1 grudnia 1992 r. po podpisaniu Traktatu 

z Maastricht, ale przed jego wejściem w życie, państwa członkowskie uznały za konieczne 

podjęcie prawnych działań ustanowienia wspólnych zasad, w celu ułatwienia procedury 

określania osób jako uchodźców. Pomimo, że rezolucje uznaje się za soft law UE, stanowiły 

one polityczne wyrażenie woli ujednolicania i podwyższania standardów ochrony uchodźców 

w Unii Europejskiej.  

Ówczesny system azylowy i uchodźczy był krytykowany244. K. Hilbronner wskazuje, 

że swobodny przepływ osób i towarów zmusza do zharmonizowania polityki azylowej 

na poziomie unijnym a uwspólnotowienie polityki azylowej miało stanowić przeciwwagę dla 

restrykcyjnej polityki migracyjnej i wprowadzić do niej pierwiastek humanitarny, 

charakterystyczny dla spraw uchodźczych. Miało to też zapobiegać czy też zmniejszać szarą 

strefę dotyczącą nielegalnego wjazdu na terytorium Unii i poruszania się po niej. Co więcej taki 

stan, miał spowodować ujednolicanie standardów ochrony oraz wytworzyć bardziej efektywny 

system regionalny245. Dlatego podjęto dalsze prace i wysiłki na rzecz reformy tego systemu.  

 Traktat z Amsterdamu246 uznaje się jako przełom i reformę europejskiej polityki i prawa 

azylowego. Z uwagi na powiększanie się Unii Europejskiej o nowe kraje i potrzebę 

uelastycznienia działań, Unia Europejska zmuszona była podjąć reformy. Dlatego traktatem 

tym doszło do uwspólnotowienia polityki azylowej, polityki wizowej i imigracyjnej, 

 
242 Zob. J. Lenart, “Fortress Europe”…, s. 4-19;I. Oleksiewicz, Podstawy prawne polityki Unii Europejskiej wobec 

uchodźców, [w:] Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, red. E. Dynia, C. Kłak, 

R. Mittel, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2005, s. 137-166.  
243 Rezolucja o wnioskach oczywiście bezzasadnych - Council of the European Union, Council Resolution of 30 

November 1992 on Manifestly Unfounded Applications for Asylum ("London Resolution"), 30 November 1992, 

dokumentnastronie:https://www.refworld.org/docid/3f86bbcc4.html (dostęp: 9.2.2021), Rezolucja o 

ujdnoliconym podejściu do kwestii przyjmujących państw trzecich - Council Resolution of 30 November 1992 on 

a Harmonized Approach to Questions Concerning Host Third Countries ("London Resolution"), 30 November 

1992, dokument na stronie:https://www.refworld.org/docid/3f86c3094.html (dostęp: 9.02.2021), Konkluzje o 

krajach, w których wystęuje powszechne ryzyko prześladowania - Conclusions on Countries in Which There is 

Generally No Serious Risk of Persecution ("London Resolution"), 30 November 1992, 

https://www.refworld.org/docid/3f86c6ee4.html (dostęp: 9 lutego 2021). 
244 K. Hailbronner, EU Immigration and Asylum Law, C.H. Beck, Munich, 2010, s. 1035.  
245 K. Hailbronner, Swoboda przepływu osób. Podstawowe zasady, [w:] Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, 

red. M. Dauses, wyd pol. red. R. Skubisz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 303. 
246 Traktat został podpisany w dniu 2 października 1997 r., wszedł w życie 1 maja 1999 r., (Dz.Urz. WE C 340 z 

1997 r.), J. Menkes, Zbliżenie prawa polskiego do prawa wspólnotowego a Traktat Amsterdamski, [w:] 

Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, Mik C. red., Towarzystwo 

Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora”, Toruń 1998, s. 71-93. 
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rozumianej jako przekazanie przez państwa członkowskie swoich kompetencji w tej materii na 

rzecz instytucji wspólnotowych, w ramach których stosuje się wspólne procedury i decyzje. 

Dziedziny wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych wspólnotowych 

i międzyrządowych, zostały przeniesione z III do I filaru Unii natomiast utworzono nowy 

IV filar – „Polityki: wizowa, azylowa oraz inne dotyczące swobodnego przepływu osób”. 

Sprawy uchodźcze zyskały tym samym na znaczeniu i nadano im priorytet w budowaniu 

europejskiej wspólnej polityki i strategii związanej z migracją i azylem. Spowodowało to, że 

odchodzono od tradycyjnej metody regulacji i zbliżania krajowych porządków prawnych na 

rzecz oddania materii unormowaniu za pomocą wspólnotowych jednolitych instrumentów 

prawnych247. Dokonano ujednolicenia materii związanych z: a) kryteriami i mechanizmami 

wyznaczania państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 

uchodźczej, b) warunkami przyjmowania osób ubiegających się o ochronę uchodźczą, 

c) przesłankami uzyskania ochrony uchodźczej oraz wskazanie procedur w tym zakresie, 

d) ochroną tymczasową248. Metodami jakimi dążono i dąży się do wypracowania wspólnej 

polityki uchodźczej w Unii Europejskiej, jest integracja poprzez wspomagania i finansowanie 

określonych zadań i projektów w tym zakresie249.  

 Reformą prawa wspólnotowego po uchwaleniu Traktatu Amsterdamskiego, było także 

objęcie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości250, a następnie Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej (TSUE) kognicji nad sprawami azylowymi w pełnym zakresie. Przy czym 

Trybunał już wcześniej w swym orzecznictwie, uznał się za właściwy w materii ochrony praw 

podstawowych jednostek251. Kognicja Trybunału ograniczona jest do oceny ważności i 

 
247 J. Menkes, Na drodze od „wspólnej” do „jednej” polityki w europejskiej polityce zagranicznej – analiza 

normatywna, [w:] Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej: księga pamiątkowa dla uczczenia 70. 

urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, red. A. Łazowski, R. Ostrihansky, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 

2005, s. 203-233. 
248 Zob. M. Szonert, postępowanie wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce a 

aquis communautaire Unii Europejskiej w dziedzinie azylu, Ekspertyza nr 189, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów 

i Ekspertyz, Warszawa 1999.  
249 M. Szonert, Postępowanie wobec…, B. Kowalczyk, Polski…, s. 20.  
250 Trybunał został ustanowiony 23 lipca 1952 na mocy Traktatu paryskiego, zawartego w 1951 przez członków 

Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Jednolity akt europejski (1986) wprowadził instytucję Sądu Pierwszej 

Instancji, a Traktat nicejski (2001) sądy wyspecjalizowane. Traktat z Nicei określił także, że zarówno Trybunał 

Sprawiedliwości, jak i Sąd, działając w granicach swoich kompetencji, dbają o poszanowanie prawa w stosowaniu 

i w interpretacji postanowień Traktatu, co dało początek europejskiemu systemowi wymiaru sprawiedliwości. 

Traktat lizboński (2007) wprowadził jedynie korekty pojęciowe i terminologiczne, nie zmieniając istoty systemu. 

Trybunał Sprawiedliwości UE jest jedyną instytucją Unii Europejskiej funkcjonującą nieprzerwanie od 1952 roku, 

zob. J. Sozański: Trybunał Sprawiedliwości. Warszawa; Poznań: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, 2010, s. 

208. 
251 Zob. R. Grzeszczak, Zupełny i efektywny system ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej, [w:] Unia 

Europejska w roli gwaranta praw podstawowych, D. Kornobis-Romanowska red. nauk., Wydawnictwo Currenda, 

Sopot 2016, s. 77 -103, S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia 

systemowe, tom. I, red. J. Barcz, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006, s. 26.  
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interpretacji prawa UE, jednak prawo to bardzo często wtórnie odwołuje się do Konwencji 

Genewskiej lub powtarza jej regulacje. Tym samym TSUE dokonując w swych orzeczeniach 

interpretacji przepisów dyrektyw i rozporządzeń, wpływa bezpośrednio na wykładnię 

przepisów Konwencji Genewskiej przez krajowe sądy i organy administracji252.  

 Harmonizacja dokonana po wejściu w życie Traktatu z Amsterdamu znalazła swoje 

potwierdzenie w Konkluzjach z Tampere, które były posiedzeniami Rady Europejskiej 

a odbywały się w dniach 15 i 16 października 1999 r. Wyznaczono wtedy cele oraz priorytety 

(m.in. stworzenie wspólnej polityki w zakresie migracji i azylu oraz kontroli granic 

zewnętrznych, zwalczanie nielegalnej imigracji, przemytu ludzi i innych przestępstw z tym 

związanych253) oraz zapowiedziano stworzenie Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego 

(Common European Asylum System – CEAS)254.  

 Zmiana statusu polityki azylowej nakierowana była na stworzenie ujednoliconych oraz 

ustandaryzowanych procedur przyjmowania uchodźców, wprowadzeniu uczciwych 

i efektywnych mechanizmów azylowych, stosowanych we wszystkich państwach 

członkowskich. Nie ingerowano przy tym w samą suwerenną decyzję przyznania ochrony, 

która została pozostawiona danemu państwu członkowskiemu przyjmującemu255. Aby 

urzeczywistnić ten cel, Komisja przedłożyła propozycje aktów prawnych realizujących 

założenia programu z Tampere w latach 2000-2001256. Tym samym przyjęto następujące akty 

prawne: decyzja Rady z 28 września 2000 r. (2000/596/WE) ustanawiająca Europejski Fundusz 

na rzecz Uchodźców257, dyrektywa Rady 2001/55/WE z 20 lipca 2001 r. w sprawie 

minimalnych norm przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu 

wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami 

Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami258. Innymi 

ważnymi dokumentami prawnymi przyjętymi w ramach regionalnego systemu ochrony praw 

uchodźców w Unii Europejskiej były: dyrektywa Rady 2003/9/WE z 27 stycznia 2003 r. 

 
252 Zob. wyrok TSUE z 13 lipca 2006 r., Bundesrepublik Deutschland przeciwko B. i D., w połączonych sprawach 

C-57/09 i C-101/09 (ECLI:EU:C:2010:661).  
253 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego – Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i 

Sprawiedliwości: bilans programu z Tampere i przyszłe kierunki działania, Bruksela 2.06.2004, COM (2004), 401, 

dokument na stornie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52004DC0401 (dostęp: 

9.02.2021).  
254 A. Gruszczak, III filar Unii Europejskiej po Tampere: wnioski i perspektywy, Studia Europejskie, 2000, nr 3, 

s. 87.  
255 J. Węc, Ewolucja wymiaru…, s. 30.  
256 Zob. I. Wróbel, Wspólny europejski system azylowy – stan obecny i perspektywy rozwoju, Centrum Europejskie 

Natolin, Materiały Robocze, 2012, nr 1 (17), s. 5–20; B. Kowalczyk, Polski system…, s. 33.  
257 Dz. Urz. L 252, 06/10/2000 P. 0012 – 0018.  
258 Dz. Urz. L 212, 07/08/2001 P. 0012 - 0023 (dyrektywa o ochronie tymczasowej).  
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ustanawiające minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl259, 

rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i 

mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o 

azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego260 a 

szczegółowe zasady stosowania tego aktu zostały określone w rozporządzeniu Komisji nr 

1560/2003261.  

 Pod koniec pięcioletniego okresu wyznaczonego przez Traktat Amsterdamski zostały 

przyjęte przez Radę UE: dyrektywa 2004/83/WE z 29 kwietnia 2004 r. sprawie minimalnych 

standardów dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako 

uchodźców lub osób, które, z innych powodów, potrzebują ochrony międzynarodowej, oraz 

zakresu przyznanej ochrony262 a także dyrektywa Rady 2005/85 z 1 grudnia 2005 r. w sprawie 

ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy 

w Państwach Członkowskich263. Tym samym europejski regionalny system ochrony 

uchodźców został zakończony w swojej budowie i weszły w życie wspólne reguły oraz 

podstawowe zasady polityki uchodźczej UE264.  

 Przyjęte prawa UE miały za zadanie ujednolicić praktykę azylową w zakresie 

minimalnych standardów, bez dokonywania ingerencji w kwestie jednolitości jej prowadzenia. 

Kraje członkowskie UE musiały dopasować swoje ustawodawstwo do wytycznych Rady UE, 

niemniej proceduralne rozwiązania pozostawały w kompetencji poszczególnych państw, a tym 

samym kreowanie polityki migracyjnej. Utrudnieniem w realizacji zamierzeń i założeń 

wspólnej polityki migracyjnej było nieimplementowanie przez Danię, Wielką Brytanię czy 

Irlandię pełnego stosowania zobowiązań wynikających z tytułu IV Traktatu ustanawiającego 

Wspólnotę Europejską.   

 
259 Dz. Urz. L 031, 06/02/2003 P. 0018 - 0025 (dyrektywa recepcyjna).  
260 Dz. Urz. L 050, 25/02/2003 P. 0001 – 0010 (rozporządzenie Dublin II).  
261 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2003 z dnia 2 września 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady 

stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa 

Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, złożonego w jednym z Państw Członkowskich 

przez obywatela państwa trzeciego (Dz. Urz. L 222, 05/09/2003 P. 0003 –0023) zmienione przez rozporządzenie 

wykonawcze Komisji (UE) nr 118/2004 z 30 stycznia 2014 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania 

państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, złożonego w jednym z państw 

członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (Dz. Urz. WE L 39, 2014.8.2).  
262 Dz. Urz. L 304/2 z 2004 r., (dalej jako dyrektywa kwalifikacyjna).  
263 Dz. Urz. L 326/13 z 2005 r., (dalej jako dyrektywa proceduralna).  
264 Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2008 r., sprawa C-133/06, 

ECLI:EU:C:2008:257, w którym orzeczono, że część procedur dotyczących regulacji artykuł 29 ust. 1 i 2 oraz art. 

36 ust. 3 dyrektywy 2005/85 z 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur 

nadawania i cofania statusu uchodźcy w państwach członkowskich, jest nieważna, dokument na stronie: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-133/06 (dostęp: 9.02.2021).  
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Oceny krytyczne tego sytemu ochrony praw uchodźców przedstawiały organizacje 

zajmujące się prawami uchodźców. Oceniono je, jako zaprzepaszczenie szans na ujednolicenie 

prawa azylowego265, a nawet jako naruszenie międzynarodowych zobowiązań państw, w tym 

Konwencji Genewskiej266. Pomimo niedoskonałości regulacji prawnych systemu azylowego 

UE i problemów z implementacją przepisów w krajach europejskich w jego początkowym 

etapie, co spowodowało istnienie różnić w ochronie uchodźców w UE, pierwszy etap wdrażania 

unijnego systemu azylowego należy uznać za zakończony.   

 Rada Europejska po ukończeniu pierwszego etapu tworzenia i harmonizowania 

unijnego systemu azylowego, na posiedzeniu w dniach 17 i 18 czerwca 2004 r. uznała, że 

nadszedł czas, by zapoczątkować kolejny etap procesu tworzenia przestrzeni wolności, 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Tym samym zobowiązała Komisję do przygotowania 

propozycji nowego programu w zakresie praw uchodźców na kolejne lata. Koncepcją nowego 

systemu było położenie nacisku na odpowiedzialność za rozpoznanie wniosku o udzielenie 

ochrony przez jedno państwo, dalsze harmonizowanie procedury oraz zasad przyjmowania 

wniosków osób ubiegających się o ochronę. W tym celu zarówno w Traktacie Nicejskim267 i 

Traktacie Lizbońskim268 wskazano katalog środków, które niezbędne były do wprowadzenia 

wspólnotowego prawa azylowego269. Ponadto Komisja Europejska dostrzegając niemożność 

budowania drugiego etapu kreowania polityki migracyjnej na podstawie art. 63 TWE, założyła, 

że aktem kreującym tę politykę, będzie nowy Traktat Konstytucyjny270. Nadał on Unii 

Europejskiej osobowość prawną i likwidował trzy filary oraz włączył w ramy Traktatu 

 
265 Refugee and human rights organizations across Europe express their deep concern at the expected agreement 

on asylum measure in breach of international law, 28 kwietnia 2004 r. dokument na stronie 

https://www.amnesty.org/download/Documents/96000/ior610102004en.pdf (dostęp: 17.02.2021).  
266 Broken Promises - Forgotten Principles an ECRE evaluation of the Development of EU minimum standards 

for refugee protection Tampere 1999 - Brussels 2004, dokument na stronie: 

https://www.refworld.org/docid/4124b3cc4.html (dostęp: 9.01.2021).  
267 Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i 

niektóre związane z nimi akty (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/32 ze zm), Official Journal C 080, 10/03/2001 P. 

0001 – 0087, dokument na stronie:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12001C/TXT 

(dostęp: 9.02.2021). 
268 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 203 poz.1569), OJ C 306, 17.12.2007, p. 1–

271, dokument na stronie:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT, 

(dostęp: 9.02.2021).   
269 A. Florczak, A. Domagała, Ewolucja standardów traktowania uchodźców w Unii Europejskiej, [w:] Status 

cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym. Implikacja w Prawie Unii Europejskiej i polskim porządku 

prawnym, red. O. Łachacz, J. Galster, Olsztyn 2013, s. 156.  
270J. Menkes, Konstytucja Unii Europejskiej wobec wyzwań europejskiej polityki społecznej, [w:] Unia Europejska 

w dobie reform, C. Mik red., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora”, Toruń 

2004, s. 243-273. 
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Konstytucyjnego Kartę Praw Podstawowych271 i nadał jej charakter prawny. Jednak opór 

państw członkowskich w podpisaniu Traktatu Konstytucyjnego spowodował opracowanie i 

następnie wejście w życie Traktatu z Lizbony, zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i 

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską272. Zatem działania podejmowane w celu budowy 

kolejnego systemu ochrony uchodźców oparte są na TFUE273.  

 Założenia drugiego etapu europejskiego systemu ochrony uchodźczej zostały wyrażone 

w Programie Haskim z 2004 r.274, Europejskim pakcie o imigracji i azylu przyjętym przez Radę 

Europejską w dniu 17 października 2008 r.275 oraz w Programie Sztokholmskim z 2009 r.276 

Natomiast podstawę prawną do wdrażania drugiego etapu stanowi art. 78 TFUE, który znajduje 

się w rozdziale 2 („Polityki dotyczące kontroli granicznej, azylu i imigracji”) tytułu V 

(„Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości”) części trzeciej TFUE.  

 Jak wynika z treści art. 67 ust. 2 TFUE Unia rozwija wspólną politykę azylową 

i migracyjną opartą na solidarności między państwami członkowskimi i sprawiedliwą wobec 

obywateli państw trzecich i bezpaństwowców277. Zatem podstawą zaadresowaną do organów 

Unii w zakresie azylu jest solidarność i sprawiedliwość, a także brak kontroli osób na granicach 

wewnętrznych (przestrzeń migracyjna) oraz odpowiednie (sprawiedliwe) traktowanie osób 

z krajów spoza Unii Europejskiej278. Ideą systemu azylowego jest, aby każda prześladowana 

osoba miała „prawo otrzymania pomocy i ochrony na terytorium Unii Europejskiej na 

podstawie Konwencji Genewskiej (…) dotyczącej statusu uchodźców (…) i innymi 

 
271 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 2012 C 326/02), dokument na stronie: 

http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2012/oj (dostęp: 9.02.2021), J. Menkes, Charakterystyka prawnicza: 

Protokołu (nr 30) w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego 

Królestwa; 53. Deklaracji Republiki Czeskiej i 61. Deklaracji Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie Karty Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej; oraz 62. Deklaracji Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącej Protokołu w sprawie 

stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa, [w:] Wpływ 

standardów demokracji na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2013, t. 2, s. 423-437. 
272 R. Grzeszczak, Traktat z Lizbony jako próba sprostania przez UE wyzwaniom globalizacji, [w:] Prawo w dobie 

globalizacji, red. J. Giaro, Liber sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 57-69. 
273 I. Wróbel, Wspólny europejski…, s. 5-20.  
274 Program Haski: Wzmacnianie Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 

C 51 z 2005 r.), dokument na stronie: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:PL:PDF (dostęp: 9.02.2021).  
275 Europejski pakt o imigracji i azylu z dnia 24 września 2008 r. (nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym), 

dokument na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0038 (dostęp: 

16.02.2021).  
276 Program sztokholmski – Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli (Dz.U. C 115 z 4.5.2010), 

dokument na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0034 (dostęp: 

9.02.2021). 
277 K. Swider, M. den Heijer, Why Union Law Can and Should Protect Stateless Persons, European Journal of 

Migration and Law 2017, Tom 19, s. 101–135.  
278 Zob. wyrok TSUE z 22 czerwca 2010 r.  Melki i Abdeli, numer spraw C-188/10 i C-189/10, 

ECLI:EU:C:2010:363.  
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odpowiednimi traktami279. Ochrona unijna gwarantuje obywatelom państw trzecich takie same 

warunki ubiegania się o odpowiednią ochronę w całej Unii Europejskiej oraz zapewnia 

przestrzeganie zasady non-refoulement i poszanowanie praw podstawnych ubiegających się280. 

Zgodnie z art. 78 ust. 1 TFUE Unia rozwija wspólną politykę w dziedzinie azylu, ochrony 

uzupełniającej i tymczasowej ochrony, mającą na celu przyznanie odpowiedniego statusu 

każdemu obywatelowi państwa trzeciego wymagającemu międzynarodowej ochrony oraz 

mającą na celu zapewnienie przestrzegania zasady non–refoulement. Polityka ta musi być 

zgodna z Konwencją Genewską i Protokołem Nowojorskim, jak również z innymi 

odpowiednimi traktatami.  

Ochronę uzupełniającą udziela się osobie, która nie spełnia warunków do nadania 

statusu uchodźcy, nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju swojego pochodzenia, 

w przypadku gdy powrót do tego kraju może narazić na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej 

krzywdy przez: a) orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji, b) tortury, nieludzkie lub 

poniżające traktowanie albo karanie, c) poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla zdrowia 

lub życia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej, 

konfliktu zbrojnego o charakterze międzynarodowym lub wewnętrznym. Ochronę czasową 

udziela się także cudzoziemcom, którzy masowo przybywają do kraju przyjmującego, a którzy 

opuścili swój kraj pochodzenia lub określony obszar geograficzny, z powodu obcej inwazji, 

wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub rażących naruszeń praw człowieka.  

 Co więcej, polityka Unii Europejskiej a tym samym i poszczególnych państw 

członkowskich musi być w zgodzie z EKPC, Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach 

dziecka, Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 

okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania alb karania, Międzynarodowymi 

Paktami Praw Człowieka281. Oznacza to, że państwa członkowskie w ramach Unii Europejskiej 

dokonały decyzji o harmonizacji prawa oraz praktyki i standardów w dziedzinie azylu i ochrony 

 
279 Pakt o imigracji i azylu, Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 28.09.2008 r., (nieopublikowany w Dzienniku 

Urzędowym), dokument na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0038 

(dostęp: 9.02.2021).  
280 M. den Heijer, Whose Rights and Which Rights? The Continuing Story of Non-Refoulement under the European 

Convention on Human Rights, European Journal of Migration and Law 2008, Tom 10, s. 277–314.  
281 J. Menkes, Analiza tworzenia prawa międzynarodowego przez Unię Europejską przez pryzmat demokracji i 

rządów praw, [w:] W jakiej Unii Europejskiej Polska – jaka Polska w Unii Europejskiej, E. Cała-Wacinkiewicz, 

J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Staszewski, C.H. Beck Warszawa 2019, s. 25-51; Agencja Praw 

Podstawowych, Rada Europy, Podręcznik europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i migracji, Luksemburg 

2014, s. 66.  
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międzynarodowej w ramach Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego282. Standardy te 

są standardami minimalnymi m.in. określonymi w Konwencji Genewskiej, co oznacza, że 

poszczególne państwa mogą uregulować swoją politykę migracyjną korzystniej dla osób 

ubiegających się o ochronę międzynarodową.  

 W celu zbudowania tego nowego systemu, dyrektywa w sprawie kwalifikowania, 

została zmieniona w 2011 r.283 pod kątem utworzenia zbioru wspólnych norm dotyczących 

kwalifikowania osób jako uchodźców lub osób potrzebujących ochrony międzynarodowej. 

Podstawową zasadą w nowej dyrektywie jest zasada non-refoulement. Niemniej nie jest ona 

bezwzględna. W szczególnych przypadkach, a mianowicie kiedy dana osoba stanowi 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego284 można odstąpić od jej stosowania.  

 Wskazać należy, że w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej w art. 18 znaleźć 

możemy gwarancje prawa do azylu a tym samym zasadę non-refoulement. Ponadto art. 19 tejże 

dotyczy zakazu wydalania i stanowi, że nikt nie może być usunięty z terytorium państwa, 

wydalony lub wydany w drodze ekstradycji do państwa, w którym istnieje poważne ryzyko, że 

zostałby poddany karze śmierci, torturom lub innemu nieludzkiemu lub poniżającemu 

traktowaniu albo karaniu285.  

 Wspólna polityka w dziedzinie azylu opiera się również na efektywnej współpracy oraz 

solidarności pomiędzy państwami członkowskimi, a także państwami trzecimi – państwami 

pochodzenia i tranzytu. Tym samym zasada ta ma wymiar zewnętrzny poprzez współpracę 

z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców a państwami trzecimi, które 

przyjmują osoby poszukujące ochrony286.  

 Polityka Unii Europejskiej w zakresie tworzenia wspólnego systemu azylowego, 

obecnie posiada dwa aspekty. Aspekt wewnętrzny zakłada dalszą harmonizację i ujednolicanie 

prawa państw członkowskich w dziedzinie azylu i solidarnej współpracy państw w tym 

zakresie. Unia Europejska aktualnie ma uprawnienia do harmonizowania prawa krajowego 

państw na wybranym przez siebie poziomie w zakresie materialno-prawnym i procesowym 

oraz nie jest ograniczona do stanowienia, jak poprzednio, tylko standardów ochrony. Natomiast 

 
282 Zob. E. Borowska-Kędzierska, M. Prus, Polityka imigracyjna i azylowa, [w:] Obszar wolności, bezpieczeństwa 

i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy, red. F. Jasiński, K. Smoter, Urząd Komitetu 

Integracji Europejskiej, Warszawa 2005, s. 149-164.  
283 Dyrektywa 2011/95/UE, (Dz. Urz. L 337 z 2011).  
284 Zob. E. Lauterpacht, D. Bethlehem, The Scope and Content of the Principle of Non-refoulement…, s. 78-177; 

Podręcznik europejskiego prawa azylowego, s. 9 i 68.  
285 Por. wyrok TSUE z 17 grudnia 2015 r., C-239/14, ECLI:EU:C:2015:824.  
286 I. Wróbel, Wspólny europejski…, s. 12.  
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aspekt zewnętrzny dotyczy zarządzania migracją i uchodźstwem poza Unią Europejską287. 

Parlament Europejski i Rada UE przyjmują środki w zakresie wspólnego systemu azylowego, 

obejmujące partnerstwo i współpracę z państwami trzecimi w celu zarządzania przepływami 

osób ubiegających się o ochronę uchodźczą, uzupełniającą lub czasową.  

 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku J. McB. przeciwko L.E. 

stwierdził, że gwarantowanie zakresu ochrony praw człowieka nie powinno być ustalane 

wyłącznie na podstawie Konwencji Genewskiej, ale także w oparciu o spójną i jasną linię 

orzeczniczą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka288. Przykładem takiej rozszerzającej 

wykładni orzeczniczej jest wyrok w sprawie DEB289, w którym Trybunał stwierdził, że po 

przeprowadzeniu analizy orzecznictwa ETPC na podstawie art. 47 Karty, aby wyznaczyć 

zakres podmiotowy prawa do pomocy prawnej, tak aby objęło również ono osoby prawne, 

osiągając tym samym zakresy ochrony szerszy, niż ten gwarantowany przez Radę Europy.290 

 W zewnętrznym wymiarze WESA, na różnym poziomie zaawansowania, podejmowane 

są obecnie działania obejmujące trzy pozostające w pewnym związku obszary: regionalne 

programy ochrony, przesiedlenia oraz zorganizowane i legalne przyjazdy osób wymagających 

ochrony (w tej koncepcji mieszczą się tranzytowe centra procesowe i procedury ochronne, a 

także wspólne rozpatrywanie, poza terytorium Unii, wniosków o przyznanie azylu)291. 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 z dnia 

16 kwietnia 2014 r. ustanowiono Fundusz Azylu, Migracji i Integracji na okres od 1 stycznia 

2014 r. do 31 grudnia 2020 r. z budżetem 3 869 mln euro, którego jednym z celów jest 

„wzmocnienie i rozwinięcie wszelkich aspektów Wspólnego Europejskiego Systemu 

Azylowego, w tym jego wymiaru zewnętrznego”292. 

 
287 C. Fijnaut, The Refugee Crisis: The End of Schengen?, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal 

Justice 2015, Tom 23, s. 313-332.  
288 Wyrok TSUE z 5 października 2010 r., J. McB przeciwko L.E., C-400/10, ECLI:EU:C:2010:582.  
289 Wyrok TSUE z 22 grudnia 2010 r., DEB Deutsche Energiehandels- und Bertaungs geselschaft mbH przeciwko 

Republice Federalnej Niemiec, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811.  
290 W tym miejscy zaznaczyć należy, że TSUE stanowi organ dążący do dalszej integracji europejskiej 

i harmonizacji prawa unijnego, a zadaniem ETPC jest zapewnienie przestrzegania minimalnego standardu ochrony 

praw człowieka.  
291 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów – Plan polityki azylowej: zintegrowana strategia ochrony na całym obszarze Unii 

Europejskiej (COM 2008, nr 360) dokument na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/ALL/?uri=CELEX:52008DC0360 (dostęp: 26.02.2021).  
292 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające 

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE (Dz. Urz. 

UE L 150 z 2014 r.). Wcześniej podstawę prawną dla finansowania projektów w dziedzinie azylu była decyzja nr 

573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz 
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W dniu 23 września 2020 r. Komisja Europejska wydała nowy pakt o migracji i azylu293, 

aby dać nowy początek wstrzymanej reformie Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego. 

Pakt dąży do nowej równowagi między odpowiedzialnością a solidarnością. Komisja proponuje 

włączenie procedury azylowej do ogólnego zarządzania migracją, łącząc ją z kontrolą wstępną 

i powrotem. Potrzeba nowych regulacji i reformy systemu azylowego UE wynika z tego, 

że Europa jest jednym z najchętniej wybieranych regionów świata do składania wniosków 

o uchodźstwo. Jak szacuje UNHCR w 2018 r. około 13,6 mln osób zostało przesiedlonych. 

Populacja ta składała się z 10,8 mln osób wewnętrznie przesiedlonych oraz 2,8 mln uchodźców 

i osób ubiegających się o azyl. Na całym świecie całkowita liczba osób przymusowo 

wysiedlonych osiągnęła 70,8 mln w 2018 r. Większość uchodźców na świecie (67%) 

pochodziła tylko z pięciu krajów: Syryjskiej Republiki Arabskiej, Afganistanu, Sudanu 

Południowego, Mjanmy i Somalii294. Jednak ruch uchodźców i osób ubiegających się o azyl 

w Wenezueli w granicach i między granicami jest coraz bardziej problematyczny - szacuje się, 

że w 2018 r. 3,4 mln osób zostało wysiedlonych poza granicę kraju, a liczba ta ma wzrosnąć 

do około 5 mln osób do końca 2019 r. kraje, które przyjmują najwięcej uchodźców to Pakistan, 

Uganda, Sudan, Niemcy i Turcja295. Tym samym UE uzmysłowiła sobie potrzebę pilnej rewizji 

i reformy WESA, aby skuteczniej zarządzać polityką migracyjną wspólnoty i poszczególnych 

państw.  

 

1.4 Uchodźcy a sytuacja prawna małoletniego bez opieki na terytorium państwa 

przyjmującego 

 

Około połowa całej populacji uchodźców to dzieci w wieku poniżej 18 lat. Dzieci bez 

opieki i odseparowane od rodziny należą do najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo 

uchodźców. Migrują same lub w towarzystwie kogoś innego niż rodzic lub opiekun prawny. 

W 2018 r. odnotowano w UE i na jej granicach około 111 000 dzieci bez opieki, chociaż tylko 

27 600 wystąpiło o azyl296. Ze względu na wyzwania związane z dotarciem do tej populacji i jej 

 
Uchodźców na lata 2008–2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami 

migracyjnymi”. 
293New Pact on Migration and Asylum documents adopted on 23 September 2020, dokument na stronie: 

https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-

documents-adopted-23-september-2020_en (dostęp: 16.02.2021).  
294 V. Türk, IDPs and refugees in the OSCE area, Security and Human Rights 2011, nr 2, s. 119-125. 
295Global Trends: Forced Displacement in 2018, dokument na stronie: https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf. 

(dostęp: 25.02.2021).  
296 Ibidem. 
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oceną, liczby te prawdopodobnie będą niedoszacowane. Prawa zadeklarowane na mocy 

konwencji międzynarodowych o prawach dziecka dla uchodźców i dzieci ubiegających się 

o azyl są często łamane, co ma znaczący negatywny wpływ na zdrowie i rozwój dzieci, które 

już są w niestabilnym i zagrożonym stanie297. 

Wskazać należy, że losu dzieci bez opieki nie polepsza system ochrony 

międzynarodowej praw uchodźców, który nie wypracował w aktach prawnych jednolitej 

definicji małoletniego bez opieki w kontekście ochrony międzynarodowej. Niemniej ochrona 

prawnomiędzynarodowa praw dziecka – uchodźcy to nie tylko dokumenty odnoszące się 

wprost do praw dzieci, ale także dokumenty ogólne, które chronią prawa dziecka – uchodźcy 

nie tylko w przepisach wyraźnie ich dotyczących, np. Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

(art. 23 i 24)298.  

Niemniej według definicji zawartej w Konwencji Genewskiej i Protokole Nowojorskim 

termin uchodźca stosuje się do osoby, która na skutek uzasadnionej obawy przed 

prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej 

grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, 

którego jest obywatelem i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego 

państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek  podobnych zdarzeń, 

poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych 

obaw powrócić do tego państwa. Dalsza część art. 1 Konwencji Genewskiej opisuje uchodźcę 

jako „osobę” z uwagi na przesłanki pozytywne lub negatywne. Oznacza to tym samym, że 

w rozumieniu Konwencji Genewskiej uchodźcą jest zarówno dorosły jak i małoletni bez opieki. 

Tym samym nie dokonuje się rozróżnienia w zakresie uchodźcy dorosłego a uchodźcy dziecka, 

w tym dziecka bez opieki.   

Konwencja o Prawach Dziecka, jako podstawowy element międzynarodowego systemu 

ochrony praw dzieci-uchodźców299, odnosi się także do małoletnich pozbawionych opieki. 

Konwencja o Prawach Dziecka definiuje pojęcie „dziecka”, jako każdą istotę ludzką w wieku 

poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka, uzyska ono 

 
297 Z. Vaghri, Z. Tessier, C. Whalen, Refugee and Asylum-Seeking Children: Interrupted Child Development and 

Unfulfilled Child Rights, [w:] „Children” tom 6 nr 11, 2019, dokument na stronie: 

https://doi.org/10.3390/children6110120 (dostęp: 25.02.2021).  
298 C. Mik, [w:] O prawach dziecka. Zawiera tekst Konwencji Praw Dziecka wraz z zastrzeżeniami RP, red. B. 

Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Wydawnictwo Cromer, Toruń 1994, s. 6.  
299 A. Krawczak-Chmielecka, O rozwoju praw dziecka w Polsce i na świecie, [w:] Dziecko Krzywdzone. Teoria, 

badania, praktyka, Wydawnictwo Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, Tom 16, Nr 2 (2017), s. 15 i 

n.  
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wcześniej pełnoletność300. Natomiast definicja dziecka bez opieki Konwencja o Prawach 

dziecka nie zawiera i posiłkuje się ona wypracowanymi przez inne organizacje definicjami.  

Dla przykładu definicji wypracowanej w ramach pogram Dzieci pozbawione opieki 

w Europie (Separated Children in Europe – SCEP)301 powołanego m.in. przez Biuro 

Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, małoletni bez opieki, 

to dzieci poniżej osiemnastego roku życia, przebywające poza swoim krajem pochodzenia, 

pozbawione opieki rodziców lub dotychczasowego opiekuna prawnego. Niektóre spośród tych 

dzieci są zupełnie same, inne natomiast – również pozostające w kręgu zainteresowania 

programu SCEP – mieszkają z członkami dalszej rodziny. Wszystkie te dzieci uznaje się za 

dzieci pozbawione opieki, którym należy zapewnić międzynarodową ochronę na mocy 

międzynarodowych i regionalnych instrumentów prawnych. Dzieci pozbawione opieki mogą 

ubiegać się o azyl ze względu na obawę przed prześladowaniami, bądź brak należytej ochrony, 

będący następstwem łamania praw człowieka, konfliktów zbrojnych lub zamieszek w ich 

ojczyźnie. Dzieci te mogą być ofiarami handlu lub innych form wyzysku; mogły też przybyć 

do Europy, próbując uciec przed skrajnym ubóstwem302.  

Natomiast europejski system ochrony praw uchodźców, zgodnie z mającymi 

zastosowanie aktami prawnymi Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony międzynarodowej, za 

osoby małoletnie bez opieki uznaje obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców w wieku 

poniżej 18 lat, którzy przybywają na terytorium państw członkowskich bez opieki dorosłych, 

odpowiedzialnych za nich prawnie lub zwyczajowo, i dopóki nie zostaną one skutecznie objęte 

opieką takich osób. Są to również osoby małoletnie, które zostają pozbawione opieki po 

przybyciu na terytorium państw członkowskich303. 

 
300 P. Jaros, Definicja dziecka…, s. 57. Zobacz tamże rozważania dotyczące początkowego momentu stania się 

dzieckiem i koncepcji istoty ludzkiej.  
301 Program został zainicjowany w 1997 r. przez część członków międzynarodowej organizacji Save the Children 

Alliance oraz Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w odpowiedzi na niespójną 

politykę i praktykę państw europejskich w odniesieniu do problemu cudzoziemskich dzieci pozbawionych opieki 

Integralną część tego programu stanowi sieć partnerów – przedstawicieli organizacji pozarządowych z 29 krajów 

Europy. Początkowo program skupiał się na dzieciach, które starały się uzyskać ochronę, ubiegając się azyl, mimo 

że w jego oryginalnej koncepcji przyjęto szeroką definicję „dziecka pozbawionego opieki”, wykraczającą poza tę 

grupę.  
302 Separated Children in Europe Programme STATEMENT OF GOOD PRACTICE, Third Edition, 2004, 

dokument na stronie: http://www.unhcr.org/4d9474399.pdf , (dostęp: 20 lipca 2021 r.).  
303 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych 

procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (Dz. Urz. UE. L 180/60) dalej: dyrektywa 2013/32/UE, 

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, 

Dz. UE. L 180/96; dalej dyrektywa 2013/33/UE. oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE 

z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób 
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Węższą definicję małoletniego bez opieki proponuje polskie prawo. W ustawie z dnia 

13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej304 w art. 2 pkt 9a małoletniego bez opieki definiuje się jako małoletniego cudzoziemca, 

który przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium bez 

opieki osób dorosłych, odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym 

w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jak wskazują niektóre źródła305, dzieci stanowią około połowy wszystkich uchodźców, 

uciekinierów i wewnętrznie przesiedlonych na świecie. Dzieci w znakomitej większości 

towarzyszą swoi rodzicom, jednak istnieje odsetek ok. od 2% do 5% składanych wniosków 

o udzielenie ochrony uchodźczej, które składają dzieci samodzielnie306. Sytuacja prawna 

małoletniego bez opieki w procedurze o udzielenie ochrony uchodźczej jest skomplikowana. 

Wiąże się to z kilkoma czynnikami jak nieporadność dziecka, częsty brak dokumentów 

tożsamości i podróży, odseparowanie od rodziny lub bliskich, brak pomocy państwa 

zamieszkania lub obywatelstwa307.  

Praw dzieci uchodźców i procedury o udzielenie ochrony uchodźczej nie zawierają 

Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, ani Europejska Konwencja o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r., Konwencja Genewska, która nie dokonuje 

rozróżnienia ochrony uchodźców ze względu na ich wiek. Ten niekorzystny stan istnieje 

pomimo, że dokumenty te dotyczą: poszanowania życia rodzinnego, zakazu tortur 

i nieludzkiego lub poniżającego traktowania, prawa do wyżywienia, mieszkania, pomocy 

społecznej, korzystania z optymalnego stanu zdrowia lub prawa do nauki308.  

W związku z tak ukształtowaną sytuacją prawną, jednym z najważniejszych 

dokumentów międzynarodowych odnoszącym się wprost do praw dziecka w aspekcie 

ubiegania się o status cudzoziemcy, jest Konwencja o Prawach Dziecka309.  

 
kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (Dz. Urz. UE. L 

337/9); dalej: dyrektywa 2011/95/UE. 
304 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1666 ze zm.).  
305 R. Balicki, P. Mateusz-Protasiewicz, Prawo dzieci migrantów…, s. 285; B. Mikołajczyk, Prawa dziecka w 

sytuacji ubiegania się o status uchodźcy, Państwo i Prawo nr 7, rok. 2004, s. 88.  
306 Zob. J. Bhabha: Minors or Aliens? Inconsistent State Intervention and Separated Child Asylum Seekers, 

European Journal of Migration and Law, 2001, tom 3, nr 3-4, s. 287.  
307 R. Fernhout: Asylum – Seeking Children: How to Implement their Right to Family Life, [w:] Children on the 

Move. How to Implement their Right to Family Life, The Hague-Boston-London 1996, s. 113 i n.  
308 A. Konsta, Is There a Right to Human Dignity? The Example of the Right to Education of Refugees, European 

Journal of Migration and Law 2019, Tom 21, s. 261–279.  
309 Zob. A. Łopatka, Dziecko. Jego prawa, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Warszawa 2003, s. 16.  
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Pomimo, że Konwencja Genewska nie rozróżnia uchodźców ze względu na wiek, 

małoletni bez opieki podczas ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy z uwagi na swoje 

przymioty, mają tzw. „szczególne traktowanie”.  Wynika to nie tylko z uwarunkowań 

prawnych, ale bardzo często z uwarunkowań biologicznych, poziomu dojrzałości, warunków 

osobistych. W Konwencji o Prawach Dziecka w art. 22 wskazano, że państwa strony podejmują 

właściwe kroki dla zapewnienia, aby dziecko, które ubiega się o status uchodźcy, bądź jest 

uważane za uchodźcę, w przypadku gdy występuje samo lub towarzyszą mu rodzice bądź inna 

osoba, otrzymało odpowiednią ochronę i pomoc humanitarną przy korzystaniu z odpowiednich 

praw zawartych w konwencji lub innych międzynarodowych aktach dotyczących praw 

człowieka.  

Gwarancjami takimi są zapewnienie małoletniemu bez opieki jak najszybszego 

zabezpieczenia jego interesów. Dlatego małoletniemu zapewnia się reprezentację lub 

wspomaganie faktyczne i prawne przez przedstawiciela, który powinien mieć kwalifikacje 

i wiedzę fachową, pozwalającą na jak najlepsze uwzględnienie interesów dziecka w ramach 

postępowań. Wysłuchanie małoletniego bez opieki i udzielenia mu informacji w języku dla 

niego zrozumiałym również jest zgodne z gwarancjami UE. Ponadto poszukuję się rodziny 

i krewnych małoletniego bez opieki i ułatwia nawiązanie z nimi kontraktu oraz stwarza się 

możliwości ponownego połączenia rodziny.  Co więcej małoletni bez opieki otaczany jest 

ochroną danego państwa (nietykalność fizyczna, prawo do ochrony zdrowia, edukacji, prawo 

do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, opieki socjalnej) taką samą, jaką to 

państwo opiekuje się swoimi obywatelami – małoletnimi310. Między innymi dlatego małoletni 

bez opieki, który złożył wniosek o udzielenie statusu uchodźcy traktowany jest, jako „osoba 

szczególnej troski”.  

 

 

 

 

  

 
310  R. Balicki, P. Mateusz-Protasiewicz, Prawo dzieci migrantów…, s. 287. 
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Rozdział 2 

Prawa strony w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej 

małoletniemu bez opieki na terytorium państwa w świetle regulacji międzynarodowych 

 

2.1. Regulacje uniwersalne 

  

Pod koniec XIX w. i na początku XX wieku w krajach uprzemysłowionych, pomimo 

postępu cywilizacyjnego i rozwoju społeczeństw a także zmieniania się ich świadomości, nie 

istniały standardy ochrony dzieci i ich praw. Powszechnym było, że pracowały one tak jak 

dorośli w niehigienicznych i niebezpiecznych dla życia warunkach. Zdarzało się, że były 

ofiarami przemocy ze strony opiekunów, nie miały dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej311. 

Philippe Ariès dowiódł, iż do XVIII wieku wciąż jeszcze nie rozumiano odrębności i specyfiki 

dziecka. Dzieciństwo traktowano jako okres słabości fizycznej i moralnej, które należy 

potraktować surowym wychowaniem312. Powszechnie gorsza była sytuacja dziecka płci 

żeńskiej niż męskiej, dzieci zrodzonych poza małżeństwem, niż dzieci zrodzonych w 

małżeństwie313. Rosnąca ówcześnie świadomość społeczna, dotycząca niesprawiedliwości 

dotykających dzieci oraz istoty dziecka, jego psychiki i odrębności od świata dorosłych, 

doprowadziła do powstania ruchów na rzecz ochrony praw dzieci. 

Początkiem szerszego promowania świadomości i ochrony praw dzieci, były pierwsze 

ruchy społeczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W 1874 r. powstała tam organizacja 

działająca na rzecz ochrony praw dzieci – New York for the Prevention of Cruelty to 

Children314. W Europie w owym czasie zaczęły powstawać międzynarodowe towarzystwa (np. 

kryminologów, sędziów), które w swoich działaniach podejmowały trud nad modyfikacją i 

 
311 A. Wilson, The Infancy of the History of Childhood: An Appraisal of Philippe Ariès, History and Theory, Tom 

19, nr 2 (Feb., 1980), s. 132-153.  
312 Zob. P. Ariés, Centuries of Childchood, [w:] Toward a Sociology of Education, red. J. Beck, C. Jenks, N. 

Keddie, M. Young, Routledge; 1st edition 1978; także M. Szymańczak, Pojęcie krzywdzenia dzieci, „Niebieska 

Linia” 1 (1999), dokument na stronie: https://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4409-

pojecie-krzywdzenia-dzieci (dostęp: 8.03.2021).  
313 Por. M. Balcerek, Prawa dziecka, PWN, Warszawa 1986, s. 10.  
314 Organizacja ta powstała jako odpowiedź na sprawę 8-letniej dziewczynki, Mary Ellen Wilson, która była bita 

przez rodziców zastępczych. Etta Angell Wheeler, pracownica kościoła metodystów, która dostrzegła ślady 

przemocy fizycznej, niedożywienia oraz zaniedbania dziewczynki, szukając dla niej pomocy, zgłosiła się do 

lokalnego oddziału stowarzyszenia przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwierząt – American Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals. Sprawa trafiła do sądu, który skazał matkę adopcyjną na rok więzienia. Tę 

sprawę uznaje się za jeden z milowych kroków w rozwoju prawa i organizacji chroniących prawa dzieci na 

świecie, także J. Myers, Child Protection in America: Past, Present, and Future, Oxford University Press, Oxford 

2006. 



67 
 

złagodzeniem prawa karnego wobec nieletnich, tworzeniem miejsc przeznaczonych tylko dla 

dzieci jak placówek i zakładów wychowawczych315.  

Niezmiernie istotny wpływ na myśl ochrony o prawach dzieci miał dorobek i życie 

Janusza Korczaka. Był on uznany za prekursora działań na rzecz praw dzieci nie tylko w Polsce, 

ale i Europie. Także Stefania Stempołowska miała swój wkład w rozwój nauki o prawach 

dziecka316.  

Odnotować należy, że w 1905 r. we Francji otwarto Międzynarodowe Biuro Opieki nad 

uwolnionymi z więzień i nad dziećmi opuszczonymi (Bureau Internetional des Oeuvres de 

Patronaqe des Libéeés et des Enfants Abandonés)317. Za zadanie przyjęło ono sobie szerzenie 

informacji i wiedzy wśród członków stowarzyszeń oraz obywateli krajów, gdzie występowały 

trudności w opiece nad dziećmi oraz sposobach ich pokonywania. Prowadzono w ramach Biura 

rejestry stowarzyszeń i instytucji zajmujących się sprawami dzieci oraz komunikowało 

o działalności tychże.  

Wszystkie powyższe działania oraz rosnąca świadomość praw dzieci, doprowadziły do 

zwołania w Kopenhadze w dniach od 9 do 13 sierpnia 1910 r. Międzynarodowego Kongresu 

Dobroczynności i Opieki nad Ubogimi. Za inspiracją A. Silbernagela opowiedziano się na 

kongresie za utworzeniem międzynarodowej organizacji na rzecz ochrony praw dzieci318.  

Kolejnym etapem tworzenia się idei i zamierzeń w kierunku utworzenia 

międzynarodowych prawnych ram ochrony praw dziecka, był obradujący we wrześniu 1911 r. 

Międzynarodowy Kongres Ochrony Niemowląt. Na kongresie tym podęto rezolucję 

o następującej treści: „Rozwój ochrony niemowląt wymaga niezbędnie ustalenia stosunków 

międzynarodowych w sprawie opieki nad dziećmi w ogóle oraz ochrony prawnej dzieci 

nieślubnych. Ze względu na to, że w tej dziedzinie przez praktyczne współdziałanie różnych 

narodów mogą być osiągnięte znaczne korzyści dla licznych dzieci potrzebujących ochrony, 

Kongres zwraca się do rządów, stowarzyszeń i osób prywatnych wszystkich krajów, żeby 

 
315 Zob. E. Czyż, Prawa Dziecka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2002, s. 9, dokument na stronie: 

http://beta.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/10/HFPC_prawa_dziecka.pdf. (dostęp 24.02.2021).  
316 B. Smolińska-Theiss, Korczakowskie źródła praw dziecka: prawo naturalne, prawo natury, prawidła życia…, 

s. 21.  
317 A. Mogilnicki, Związek Międzynarodowy Ochrony Dzieci, Rocznik Pedagogiczny 1924, t. II, s. 269.  
318 U. Domżał, Międzynarodowa współpraca w zakresie opieki nad dzieckiem (1918-1939) na podstawie 

publicystyki w II RP, Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, In Gremio, tom 3, Zielona Góra 2009, s. 112.  
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popierali pod wszelkimi względami międzynarodowe biuro informacyjne dla spraw ochrony 

prawnej dzieci”319.  

Postulaty z poprzednich zjazdów i kongresów znalazły w 1913 r. urzeczywistnienie 

poprzez dojście do skutku I Międzynarodowego Kongresu Opieki nad Dzieckiem. Podczas 

kongresu zaproponowano powołanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad 

Dzieckiem. Przyjęto także kilka zasadniczych rezolucji w sprawie rozwoju i kompetencji sądów 

dla nieletnich, organizacji opieki nad dzieckiem, a przede wszystkim w sprawie określenia praw 

dziecka i zrównania w prawach dzieci pozamałżeńskich. Podsumowano działania kongresu 

końcową rezolucją o następującej treści: „przedstawiciele rządów przybyli na Kongres 

międzynarodowy ochrony dzieci, wyrażają życzenie, żeby została utworzona w Brukseli 

organizacja międzynarodowa, mająca podwójny cel: pracę naukową i gromadzenie materiałów 

z jednej strony, działalność praktyczną z drugiej i proszą rząd belgijski o przygotowanie celem 

urzeczywistnienia tego życzenia przedwstępnego projektu, który można by było złożyć 

zainteresowanym rządom”320. 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem oficjalnie powołano w 1921 r. 

na II Międzynarodowym Kongresie Opieki nad Dzieckiem, który obradował 18 lipca 1921 r. 

Delegaci 36 państw powołali do życia międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz praw dziecka 

o nazwie Stowarzyszenie Międzynarodowe Opieki nad Dzieckiem z siedzibą w Brukseli.  

Polska podpisała porozumienie 2 sierpnia 1922 r.321 

Statutowymi zadaniami Stowarzyszenia było: odgrywanie roli łącznika pomiędzy 

osobami zajmującymi się w różnych krajach ochroną praw dzieci; propagowanie kwestii 

ochrony praw dzieci i popieranie rozwoju ustawodawstwa w poszczególnych państwach 

i międzynarodowego. W listopadzie 1922 r. odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu 

Stowarzyszenia, w którym udział wzięli przedstawiciele rządów Belgii, Egiptu, Francji, Grecji, 

Włoch, Maroka, Polski, Szwecji i Chin. Zaproponowano przyjęcie odrębnej międzynarodowej 

konwencji o wzajemnej repatriacji dzieci, zarówno pomiędzy krajami sąsiednimi, jak i bardziej 

odległymi. Zagadnienie to było przedmiotem dyskusji na drugiej sesji w lipcu 1923 r. 

 
319 Zob. Discuss Infant Protection; Nineteen Countries Represented at Congress - Straus Our Delegate, The New 

York Times, 12 September 1911 r, dokument na stronie https://www.nytimes.com/1911/09/12/archives/discuss-

infant-protection-nineteen-countries-represented-at.html (dostęp: 24.02.2021).  
320 M. Korenfeld, Z Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Opieki nad Dzieckiem, Gazeta Sądowa Warszawska 

1913, nr 44, s. 663.  
321 Porozumienie dotyczące utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem, (Dz.U. RP, 

1929, Nr 49, poz. 403). Delegatami Rzeczpospolitej byli: Aleksander Mogilnicki i Antoni Mühlstein, sekretarz 

poselstwa polskiego w Brukseli.  
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w Genewie. Z trzech projektów przedstawionych przez Belgię, Włochy i Polskę, za podstawę 

do dalszej dyskusji przyjęto polski projekt, opracowany przez J. Kuncewicza - naczelnika 

Wydziału Opieki nad Dziećmi w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej322. 

Odnotować należy fakt wyłonienia się Międzynarodowego Związku Pomocy Dzieciom, 

który w 1920 r. powstał z inicjatywy trzech wielkich organizacji: Międzynarodowego 

Czerwonego Krzyża (Genewa), Komitetu Pomocy Dzieciom (Berno) i Towarzystwa Funduszu 

Ratowania Dzieci (Londyn). Założycielką Związku była E. Jebb, angielska bojowniczka o 

prawa kobiet. Co zatem znamienne, zorganizowany ruch na rzecz ochrony praw dzieci wyłonił 

się w pewnej mierze z ruchu feministycznego oraz ruchu na rzecz obrony zwierząt323. 

Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom wychodząc z założenia obowiązku 

istnienia numerus clausus praw dziecka, 13 lutego 1923 r. uchwalił Genewską Deklarację Praw 

Dziecka324. Fundamentalne znaczenie miała preambuła Deklaracji mówiąca, że „mężczyźni 

i kobiety wszystkich narodowości uznają, że ludzkość powinna dać dziecku wszystko, 

co posiada najlepszego i stwierdzają, że ciążą na nich, bez względu na rasę, narodowość 

i wyznanie - wyspecyfikowane następnie obowiązki”. Zawarto je w pięciu punktach. Wskazano 

w nich, że dziecku powinno się dać możność normalnego rozwoju fizycznego i duchowego 

oraz dziecko głodne powinno być nakarmione, dziecko chore pielęgnowane, dziecko 

wykolejone wrócone na właściwą drogę, sierota i dziecko opuszczone - wzięte w opiekę 

i wspomagane. Ponadto wskazano, że dziecko powinno przed innymi otrzymać pomoc w czasie 

klęski oraz powinno być przygotowane do zarobkowania na życie i zabezpieczone przed 

wszelkim wyzyskiem. Co więcej, uznano że dziecko winno być wychowane w wierze, że jego 

najlepsze cechy powinny być oddane na usługi współbraci325. 

Deklaracja Genewska Praw Dziecka stała się tym samym pierwszym aktem 

prawnomiędzynarodowym w zakresie ochrony praw „małego człowieka”, którego prawa 

określono po raz pierwszy w historii ludzkości i uznała ona dzieci za podmioty praw 

człowieka326. Deklaracja nie miała mocy wiążącej, jednak ustanowiła kierunek i standardy 

 
322 U. Domżał, Międzynarodowa współpraca…, s. 113.  
323 J. Szymańczak, Informacja 684, Konwencja o prawach dziecka ONZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii 

Sejmu 1999, s. 2, dokument na stronie: http://docplayer.pl/6660888-Konwencja-o-prawach-dziecka-onz-uwagi-o-

realizacji-konwencji-przez-rzeczpospolita-polska.html (dostęp 4.03.2021).  
324 P. Jaros, M. Michalak red, Prawa Dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, Biuro Rzecznika 

Praw Dziecka, Warszawa 2015, s. 46.  
325 Deklaracja Praw Dziecka, [w:] II kongres Związku Nauczycielskiego Polskiego w Wilnie od 4-8 lipca 1931 r., 

Warszawa 1932, s. 130; J. Babicki, Opuszczone, Warszawa 1928, s. 4.  
326 B. Krawkowski, Na marginesie Deklaracji Genewskiej, Opieka nad Dzieckiem, 1925, nr 5, s. 278. Także J. 

Krukowski: Kościół i państwo: podstawy relacji prawnych, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1993, s. 187. 



70 
 

w jakim winna zmierzać międzynarodowa regulacja mająca na celu ochronę praw dzieci. Miała 

znaczenie historyczne, moralne i polityczne. Była, jak wskazuje A. Łopatka, reakcją 

społeczności międzynarodowej na cierpienia i powszechną poniewierkę dzieci327. Oficjalnie 

w Polsce została ona przyjęta i podpisana w 1925 r. 

W ochronę praw dziecka włączyła się także Liga Narodów i w związku z tym 

26 września 1924 r. Zgromadzenie Ligii Narodów przyjęło Deklarację Genewską Praw 

Dziecka328. Po II Wojnie Światowej w związku z utworzeniem się nowego ładu politycznego, 

ochroną praw dziecka zajęła się ONZ. Istotnymi krokami w ewolucji praw dziecka było 

powstanie Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF), który został 

powołany 11 listopada 1946 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych329. Wkład 

w powstanie tejże instytucji miał polak dr Ludwig Rejchman, który był pomysłodawcą 

i założycielem organizacji330. Początkowo działania UNICEF miały opierać się na pomocy 

dzieciom będącymi ofiarami II Wojny Światowej poprzez zapewnienie żywność i opieki 

zdrowotnej dla dzieci i matek331.  

Kolejną organizacją wspierającą prawa dzieci była Organizacja Narodów 

Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), która powstała 16 listopada 

1945 r.332 Jej celem było wzmocnienie aktywności wychowawczej oraz pobudzanie 

funkcjonowania szkolenia zawodowego i oświaty. UNESCO, co należy podkreślić, wyróżnia 

się zasługami przede wszystkim w zwalczaniu dyskryminacji.  

 
327 A. Łopatka, Dziecko…, s. 11.  
328 J. Kondratiewa-Bryzik, Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa-Kraków 2009, s. 85-86.  
329 J. Morris, The Origins of UNICEF, 1946–1953, Lexington Book, Lanham-Boulder-New York-London 2015, 

s. 31; F. Walters., A History of the League of Nations, London–New York–Toronto 1952 Tom 1–2. 
330 Z jego inicjatywy Rada UNRRA zaleciła utworzenie międzynarodowego funduszu na rzecz dzieci, który 

Zgromadzenie Ogólne ONZ powołało do życia w grudniu 1946 r. pod nazwą Międzynarodowego Funduszu 

Doraźnej Pomocy Dzieciom (UNICEF), a utworzona dla administrowania nim Rada Zarządzająca (Executive 

Board) wybrała go w dn. 19 grudnia 1946 r. na swego przewodniczącego, którym pozostał do 1950 r. Po tym roku 

był nadal delegatem Polski do tejże Rady. W czasie jego kadencji UNICEF stał się prężną i trwałą instytucją, 

współpracującą z takimi instytucjami ONZ jak: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Organizacja do Spraw 

Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury 

(UNESCO). W charakterze przewodniczącego Rady Zarządzającej UNICEF wziął udział w styczniu 1948 r. w V 

sesji Tymczasowej Komisji Światowej Organizacji Zdrowia, ale nie został zaproszony do udziału w konsultacjach 

w sprawie utworzenia tej organizacji, co było dla niego bolesnym ciosem, A. Rovine, The first fifty years. The 

Secretary-General in World Politics 1920–1970, Leyden 1979; UNRRA. The History of the United Nations Relief 

and Rehabilitation Administration, Prepared by George Woodbridge, New York 1950, Tom 1, s. 2.  
331 H. Górecka, M. Górecka, Ochrona praw dziecka w prawie międzynarodowym i jego realizacja w Polsce, wyd. 

Polska biała księga o dzieciach, red. A. Łopatka, L. Stadniczeńko, J. Śliwa, Olsztyn- Kraków 2001, s. 10.   
332 K. Myszona-Kostrzewa, Prawo międzynarodowe a prawa dzieci i ich rodziców, [w:] Prawa dziecka w prawie 

międzynarodowym, red. E. Karska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 

2014, s. 15.  
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Zgromadzenie Ogólne NZ dnia 20 listopada 1959 r.333 proklamowało Deklarację Praw 

Dziecka334. Rola tego dokumentu polegała przede wszystkim na znaczącym poszerzeniu 

katalogu praw dzieci. Głównym celem Deklaracji Praw Dziecka była realizacja zawartej w 

preambule deklaracji, że ludzkość powinna dać dziecku to, co ma najlepszego oraz zapewnić 

mu szczęśliwe dzieciństwo i korzystanie, zarówno w jego interesie, jak i w interesie 

społeczeństwa z praw i swobód. Ponadto, co jest najważniejszym dorobkiem wyrażonym w 

Zasadzie 1, to uznanie dzieci za podmioty praw.  

Deklaracja składa się z liczącej sześć ustępów preambuły oraz 10 zasad regulujących 

prawa dziecka: podmiotowości prawnej dzieci i równość wszystkich dzieci z zakazem 

dyskryminacji, bez żadnego wyjątku i różnicy; możliwość szczególnej ochrony prawnej 

i stwarzania okoliczności do zdrowego i normalnego rozwoju w warunkach godności; prawo 

do nazwiska i obywatelstwa; możliwości korzystania z opieki społecznej i odpowiedniego 

wyżywienia, mieszkania, rozrywek i opieki lekarskiej; szczególnej opieki nad dziećmi 

specjalnej troski; miłości i zrozumienia jako podstawy rozwoju; bezpłatnej i obowiązkowej 

nauki na poziomie przynajmniej podstawowym; pierwszeństwa w zakresie otrzymywania 

wszelkiej ochrony i pomocy; pełnej ochrony przed zaniedbaniem, okrucieństwem i wyzyskiem; 

wychowywania w duchu pokoju, zrozumienia, braterstwa, tolerancji bez dyskryminacji.  

Pomimo proklamowania przez Zgromadzenie Ogólne NZ Deklaracji Praw Dziecka, nie 

była ona dokumentem wiążącym ze względu na brak mechanizmu kontroli przestrzegania jej 

zasad335. Jednym ze skutków uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka był wzrost aktywności 

UNICEF, który od 1961 r. przeznaczała środki finansowe na kształcenie dzieci i młodzieży336. 

Komisja Praw Człowieka ONZ w 1978 r., z inicjatywy Polski rozpoczęła pracę nad 

projektem Konwencji Praw Dziecka, a rok 1979 Zgromadzenie Ogólne NZ ogłosiło 

Międzynarodowym Rokiem Dziecka337. Polska delegacja rządowa przedstawiła ONZ 

propozycję projektu Konwencji o Prawach Dziecka, który został opracowany na zlecenie 

polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez prof. T. Smyczyńskiego338. Inicjatywa 

 
333 A. Klafkowski, Prawo międzynarodowe publiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, s. 

283. 
334 The Yearbook of the United Nations 1959 Part 1: United Nation Publication 1960, New York, s 192.  
335 J. Szymańczak, Informacja 684…, s. 2.  
336 M. Szczepaniak, Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1970, s. 45 
337 D. Goodman, Analysis of the First Session of the Committee on the Rights of the Child, 10 Netherlands Quarterly 

of Human Rights 1992, s. 43.  
338 S. Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Martinus Nijhoff 

Publishers, Hague, Boston London 1999, s. 13.  
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w sprawie uchwalenia tejże konwencji miała swoje uzasadnienie w szczególnym uczuleniu 

społeczeństwa polskiego na niedolę dziecka. Dzieci podczas wojen i innych zdarzeń, 

doświadczone głodem, pozbawione dostępu do ochrony zdrowia, edukacji, były zmuszane do 

pracy ponad siły oraz eksterminowane w obozach zagłady. Natomiast historycznym pretekstem 

do wystąpienia z tą inicjatywą była przypadająca rok później (1979) dwudziesta rocznica 

uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka339.  

Prace nad konwencją trwały ponad dziesięć lat a uczestniczyli w nich przedstawiciele 

43 krajów. Ostateczną formę Konwencja o Prawach Dziecka uzyskała w 1989 r., dlatego 

20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło Konwencję o Prawach 

Dziecka a następnie ogłosiło do ratyfikacji340. Aktualnie Konwencje o Prawach Dziecka 

podpisało 196 państw, przy czym wskazać należy, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 

nie przystąpiły do niej341. Ten międzynarodowy dokument uchodzi za najważniejszy akt 

prawny chroniący dziecko, a także uznaję się go za konstytucję praw dziecka342. Polska 

ratyfikowała Konwencję o Prawach Dziecka 20 kwietnia 1991 r.343 oraz złożyła dwa 

zastrzeżenia344, które wycofano w 2012 r. oraz dwie deklarację345.  

Konwencja o Prawach Dziecka jest wielostronną i uniwersalną umową 

międzynarodową dotyczącą praw człowieka i podstawowych wolności. Zawiera minimalne 

prawa cywilne, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne odnoszące się do dzieci. Warto 

podkreślić, że Konwencja o Prawach Dziecka w porównaniu z Deklaracją Genewską Praw 

Dziecka i Deklaracją Praw Dziecka, które kładły nacisk na prawa do szczególnej opieki 

 
339 A. Łopatka, Dziecko…, s. 21.  
340 S. Detrick, A Commentary…, s. 44.  
341 Informacja pochodzi z oficjalnej strony ONZ 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en 

(dostęp: 24.02.2021).  
342 A. Łopatka, Dziecko…, s. 19.  
343 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 

listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).  
344 Ratyfikując Konwencję o Prawach Dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r., Rzeczpospolita Polska w oparciu o postanowienie artykułu 51 ustęp 1 tej konwencji 

zgłasza następujące zastrzeżenia: W odniesieniu do artykułu 7 konwencji: Rzeczpospolita Polska zastrzega, że 

prawo dziecka przysposobionego do poznania rodziców naturalnych będzie podlegało ograniczeniu poprzez 

obowiązywanie rozwiązań prawnych umożliwiających przysposabiającym zachowanie tajemnicy pochodzenia 

dziecka. O granicy wieku, od której dopuszczalne jest powoływanie do służby wojskowej lub podobnej oraz 

uczestnictwo w działaniach zbrojnych, rozstrzyga prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Granica ta nie może być 

niższa niż przewidziana w artykule 38 konwencji. 
345 Rzeczpospolita Polska uważa, że wykonania przez dziecko jego praw określonych w konwencji, w 

szczególności praw określonych w artykułach od 12 do 16, dokonuje się z poszanowaniem władzy rodzicielskiej, 

zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami dotyczącymi miejsca dziecka w rodzinie i poza rodziną. W 

odniesieniu do artykułu 24 ustęp 2 litera f) konwencji Rzeczpospolita Polska uważa, że poradnictwo dla rodziców 

oraz wychowanie w zakresie planowania rodziny powinno pozostawać w zgodzie z zasadami moralności. 
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i ochrony dziecka, jako przedmiotu ochrony prawnej, idzie dużo dalej, gdyż zawiera zapisy 

dotyczące praw i wolności osobistych dziecka. W konwencji tej dziecko zaczyna być 

traktowane podmiotowo (jest podmiotem praw i wolności). Do 2014 r. brak było w niej 

mechanizmów egzekwowania od państw stron realizacji postanowień czy możliwości 

wniesienia skargi indywidualnej346. Taki stan rzeczy zmienił III Protokół fakultatywny do 

Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, przyjęty przez 

Zgromadzenie Ogólne NZ w Nowym Jorku 19 grudnia 2011 r.347 

W rozumieniu art. 1 Konwencji o Prawach Dziecka dzieckiem, jest każda istota ludzka 

w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska 

ono wcześniej pełnoletność348. Ponadto Konwencja o Prawach Dziecka ustanawia status 

dziecka oparty na następujących założeniach: dziecko jest samodzielnym podmiotem i ze 

względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony 

prawnej; dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności 

i prywatności; rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka; państwo winno 

wspierać rodzinę, ale nie wyręczać w jej funkcjach. 

Z Konwencji o Prawach Dziecka wyczytać można podstawowe zasady wynikające z jej 

treści i intencji państw stron przy jej tworzeniu. Są to zasada najlepszego zabezpieczenia 

interesów dziecka wynikająca z art. 3 ust. 1. Pojęcie dobra dziecka stanowi podstawę 

Konwencji o Prawach Dziecka oraz jest instrumentem wykładni zarówno norm zawartych 

w tejże, jak i prawa krajowego349. Jest również dyrektywą stosowania prawa i kryterium oceny 

przy podejmowaniu decyzji w sprawach dziecka, co oznacza, że dobro dziecka powinno być 

brane pod uwagę podczas stosowania każdego przepisu prawa mającego związek z sytuacją 

 
346 United Nations Treaty Series, Chapter IV: Human Rights, dokument na stronie 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&clang=_en 

(dostęp: 8.03.2021). 
347 T. Buck, M. Wabwile, The Potential and Promise of Communications Procedures under the Third Protocol to 

the Convention on the Rights of the Child, International Human Rights Law Review, 2003, Tom 2, s. 208.  
348 Treść przepis art. 1 Konwencji miała być kompromisem pomiędzy tymi, którzy domagali się wyraźnego 

sformułowania, że dzieckiem jest się od poczęcia, a przedstawicielami tych państw, które broniły legalności 

przerywania ciąży. Jednak niedookreślenie dolnej granicy, od której uznano by istotę ludzką za dziecko sprawiło, 

że niektóre państwa złożyły zastrzeżenia. Kwestia ta dorowadziła że podczas prac nad Konwencją przyjęto 

założenie, że pozostawi się państwom-stronom prawo pełnego i precyzyjnego określenia momentu, który uznać 

można za początek dzieciństwa, a co za tym idzie momentu, który powinien zostać uznany za początek człowieka, 

zob. The United Nation Convention on the rights of the Child, A Gudie to the „Travaux Pareparatiores”, Compiled 

and edited by S. Detrick, s. 110; T. Smyczyński, Pojęcie dziecka i jego podmiotowości, [w:] Konwencja o prawach 

dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999, s. 40; P. Jaros, Definicja dziecka…, s. 53.  
349 P. Alston, The Best Interests Principle: Towards A Reconciliation of Culture and Human Rights, International 

Journal of Law and The Family 1994, tom 8, nr 1, s. 1–25.   
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dziecka, jako dobro nadrzędne350. Konwencja o Prawach Dziecka uznaje dobro dziecka 

za nadrzędną i wymagającą preferencyjnego traktowania wartość, w porównaniu z innymi 

interesami osób fizycznych i prawnych. Nie zawiera porównania lub odniesienia do interesu 

państwa, lub interesu społecznego, co świadczy o bezwzględnej preferencji dobra dziecka. 

Priorytet ten jest podkreślany dodatkowymi terminami - najlepsze zabezpieczenie interesów 

dziecka, najlepiej pojęte interesy dziecka, nadrzędny interes dziecka. Podkreślono w ten sposób 

specyficzny charakter praw dziecka, których realizacja zależy w dużej mierze od dorosłych351. 

W Konwencji o Prawach Dziecka nie znajduje się definicja najlepszego interesu 

dziecka, chociaż dokument określa w pewnym stopniu zakres tego pojęcia wymieniając takie 

elementy jak opieka, troska i ochrona352. Jak wskazuje J. Zermatten353 pojęcie dobra dziecka 

lub interesów dziecka należy odczytywać w powiązaniu z ogólnym duchem Konwencji 

o Prawach Dziecka. Autor wskazuje, że istnieje rozróżnienie na krótko-, średnio- i długofalowe 

interesy dziecka, jako rozwijającej się osoby354. Natomiast J. Eekelaar355 wyróżnia interesy 

dziecka i klasyfikuje je na podstawowe (np. opiekę w sferze fizycznej, emocjonalnej 

i intelektualnej), rozwojowe (wejście w dorosłość bez utrudnień czy upośledzeń) oraz związane 

z autonomią (zwłaszcza wolność wyboru własnego stylu życia)356. M. Freeman357 wyróżnia 

aktualne i przyszłe interesy dziecka i twierdzi, że aktualne interesy dziecka, nie tylko mogą się 

różnić od jego przyszłych interesów, ale nawet mogą pozostawać z nimi w konflikcie. 

Zauważyć należy, że według Deklaracji Praw Dziecka pojęcie dobra dziecka odnosi się do 

wszystkich aspektów jego osoby (fizycznych, umysłowych, moralnych, duchowych 

i społecznych) oraz do możliwości zdrowego, normalnego rozwoju w warunkach wolności 

i godności. Wytyczne UNHCR358 w sprawie określenia najlepiej pojętego interesu dziecka 

 
350 J. Zermatten, The Best Interests of the Child Principle: Literal Analysis and Function, International Journal of 

Children’s Rights 2010, tom 18, nr 4, s. 483–499. 
351 J. Goldstein, A. Solnit, S. Goldstein, A. Freud, The Nest Interst of the Child: The Last Deteimental Alternative, 

The Free Press Simon and Schuster, New York, Singapore, Toronto, Sydney, London 1996, s. 224.  
352 J. Goldstein, A. Solnit, A. Freud, Beyond the Best Interests of the Child, New York Free Press, New York 1973.  
353 J. Zermatten, The Best…, s. 483-499.  
354 Tak też M. Freeman, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Article 3 

The Best Interest of the Child, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston 2007, s. 39.  
355 J. Eekelaar, Deciding for Children, Australian Journal of Professional and Applied Ethics 2005, tom. 7, nr 2, s. 

66–82. 
356 P. Smeyers, Child rearing in the ‘risk’ society: on the discourse of rights and the best interests of a child, 

Educational Theory, tom. 60, nr 3, 271–284. 
357 Zob. M. Freeman, Freeman, A Commentary…, s. 39. 
358 UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, may 2008, s. 20, dokument na stronie: 

https://www.unhcr.org/protection/children/4566b16b2/unhcr-guidelines-determining-best-interests-child.html 

(dostęp: 24.02.2021).  
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opisują to pojęcie jako odnoszące się do szeroko pojętego dobrostanu dziecka, co 

determinowane jest różnymi okolicznościami, takimi jak wiek, poziom dojrzałości dziecka. 

Polski system prawny także nie zawiera ustawowej definicji pojęcia najlepszego 

interesu dziecka. Niemniej w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy359, 

zawarte jest sformułowanie dobro dziecka360. Rozróżnienie w przepisach prawa polskiego oraz 

prawa międzynarodowego na dobro dziecka oraz interes dziecka, prowadzi do pewnych 

komplikacji terminologicznych. O ile w polskiej praktyce i prawie dominuje operowanie 

terminem dobro dziecka, o tyle w aktach prawa międzynarodowego powszechniej występuje 

termin interes dziecka – np. w art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka. Pewne wątpliwości 

nasuwają się przede wszystkim przy analizie różnych przekładów Konwencji o Prawach 

Dziecka361. Polski tekst tejże należy ocenić krytycznie, ze względu na niekonsekwentny 

przekład zwrotu the best interests of the child, który został przetłumaczony na różne sposoby: 

„najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka”, „najlepiej pojęte interesy dziecka” czy „dobro 

dziecka”, mające być najwyższym względem dalszych regulacji362. Z. Radwański odnosząc się 

do tłumaczenia zwrotu the best interests of the child, jako najlepszego interesu dziecka, 

stwierdza, że jest ono niepoprawne, ponieważ wskazuje, że istnieją interesy „lepsze” 

i „najlepsze”363. Zestawiając tekst Konwencji o Prawach Dziecka z definiowaniem 

i uchwyceniem dobra dziecka przez T. Sokołowskiego, można dojść do wniosku odmiennego. 

Otóż najlepszym interesem dziecka będzie właśnie zoptymalizowany jego interes, który 

tożsamy jest z pojęciem dobra dziecka. A zatem Konwencja o Prawach Dziecka, chroni nie 

każdy, subiektywnie postrzegany przez dziecko interes, ale jedynie interes, który jest 

wartościowy w sensie obiektywnym364. Z wymienionych wyżej względów, terminy „interes 

dziecka”, „najlepszy interes dziecka” oraz „dobro dziecka” będą stosowane zamiennie. 

 
359 Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zmianami zwana dalej krio. 
360 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2086 ze zm); Dobro 

dziecka należy ujmować jako zespół wartości, zarówno duchowych, jak i materialnych, jakie konieczne są do 

prawidłowego: rozwoju fizycznego dziecka; rozwoju duchowego dziecka, i to w jego aspekcie zarówno 

intelektualnym, jak i moralnym; należytego przygotowania go do pracy dla dobra społeczeństwa, zob. S. 

Kołodziejski, Dobro wspólnych nieletnich dzieci jako przesłanka omowy orzeczenia rozwodu, Palestra 1965, nr 

9/9(93), s. 19-30; L. Stadniczeńko, Prawo rodzinne - jego miejsce w systemie prawa, [w:] W kręgu zagadnień 

konstytucjonalizmu oraz współczesnego państwa, red. V. Serzhanova. RS Druk, Rzeszów 2015, s. 166.  
361 Z. Radwański, Dobro dziecka, [w:] Konwencja o prawach dziecka a prawo polskie, red. A. Łopatka, Wydawca 

ZPiM KS, Warszawa 1991, s. 50–51.  
362 Zob. R. Łukasiewicz, Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej 

przysposobienia, Wolters Kluwer Polska 2019, s. 68.  
363 Z. Radwański, Dobro dziecka…, s. 50–51.  
364 Zob. P. Smeyers, Child rearing…, s. 271–284; D. Wójcik, Rozwój psychologiczny dzieci i młodzieży prawa 

prezentowane, [w:] Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, red. T. Smyczyński, Wyd. Ars boni et 

aequi, Poznań 1999, s. 49; Wyrok ETPC z dnia 22 maja 2018 r., Antkowiak przeciwko Polsce, numer sprawy 

27025/17.  
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 Niezmiernie istotnym, z punktu widzenia praw strony w postępowaniu o udzielenie 

ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez opieki na terytorium państwa, w świetle 

regulacji międzynarodowych, jest treść art. 22 Konwencji o Prawach Dziecka. Na marginesie 

wskazać należy, że brak jest jednolitej definicji małoletniego bez opieki w kontekście ochrony 

międzynarodowej, natomiast sama Konwencja o Prawach Dziecka odnosi się do małoletnich 

pozbawionych opieki. Przepis ten wskazuje minimalne standardy nakładane na państwa strony. 

Dokonując ratyfikacji Konwencji o Prawach Dziecka państwa strony podjęły zobowiązanie do 

stosowania właściwych kroków dla zapewnienia, aby dziecko, które ubiega się o status 

uchodźcy bądź jest uważane za uchodźcę w świetle odpowiednich przepisów prawa 

międzynarodowego lub wewnętrznego stosowanego postępowania, w przypadku gdy 

występuje samo lub towarzyszą mu rodzice bądź inna osoba, otrzymało odpowiednią ochronę 

i pomoc humanitarną przy korzystaniu z odpowiednich praw zawartych w Konwencji 

o Prawach Dziecka lub innych międzynarodowych aktach dotyczących praw człowieka oraz 

innych dokumentach w sprawach humanitarnych. Oznacza to, że przepis ten nakłada na 

państwa strony (kierowany jest do władz wykonawczych, legislacyjnych i sądowniczych) 

obowiązek utworzenia struktur administracyjnych oraz niezbędnych działań badawczych, 

informacyjnych, zbieranie danych, kompleksowe szkolenia wspierające takie działania. Taka 

odpowiedzialność nie ogranicza się tylko do zapewnienia ochrony i pomocy dzieciom, które są 

już pozbawione opieki lub odseparowane, ale obejmuje środki w zakresie zapobiegania 

separacji (w tym wdrożenie środków zabezpieczających na wypadek wydalenia)365. Ponadto 

celem zapewnienia sprzyjającego otoczenia prawnego w świetle artykułu 41 (b) Konwencji 

o Prawach Dziecka, państwa strony są również zachęcane do ratyfikowania innych 

instrumentów międzynarodowych, które zajmują się problemami dzieci pozbawionych opieki 

 
365 Komentarz Ogólny nr 6 (2005) Traktowanie dzieci pozostawionych bez opieki i odseparowanych, 

przebywających poza krajem pochodzenia Komitetu Praw Dziecka trzydziestej dziewiątej sesji 17 maja – 3 

czerwca 2005 r., [w:] Prawa Dziecka. Dokumenty…, s. 466.  
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i odseparowanych, w tym dwóch Protokołów Dodatkowych do Konwencji o Prawach 

Dziecka366 i innych367.  

 Ponadto Konwencja o Prawach Dziecka, w stosunku do małoletniego bez opieki 

w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej, statuuje minimalny zakres ochrony 

w postaci braku dyskryminacji (zarówno przez organy państwa strony, jak i przez 

społeczeństwo w ramach potencjalnej błędnej percepcji i stygmatyzacji). W Komentarzu 

ogólnym nr 7, dotyczącym implementacji praw dziecka we wczesnym dzieciństwie368 Komitet 

wyjaśnia w pkt 11, jak należy interpretować art. 2 Konwencji o Prawach Dziecka. Stwierdza 

m.in., że zakaz dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu sięga nawet tam, gdzie prawo nie 

zdołało zagwarantować równej ochrony dla wszystkich dzieci przeciw przemocy, w tym dla 

małych dzieci, które są bezbronne i zależne od innych osób, także w zakresie realizacji swych 

praw. Ponadto Komitet wyjaśnił, że przez dyskryminację należy rozumieć takie jej formy jak: 

obniżony poziom odżywiania; niewłaściwa opieka; ograniczone możliwości do zabawy, nauki, 

edukacji czy hamowanie swobody ekspresji uczuć czy poglądów. Do grup szczególnie 

sensytywnych zaliczone zostały dziewczynki, dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci z którymi 

łączy się status HIV/AIDS oraz dzieci należące do grup etnicznych, kasty (klasy) o konkretnej 

sytuacji osobistej czy stylu życia, przekonaniach politycznych i religijnych (w tym także ich 

rodziców). Podkreślenia wymaga, że Komitet uznał, że młode dzieci doświadczające 

dyskryminacji wielokrotnej związanej m.in. z pochodzeniem etnicznym, statusem społecznym 

i kulturowym, płcią i niepełnosprawnością, są szczególnie narażone na wszelkie ryzyko 

wynikające z takiej dyskryminacji.  

Ostatecznym potwierdzeniem tezy, że Komitet zmierza w kierunku objęcia zakresem 

stosowania zakazu dyskryminacji, z uwagi na więcej niż jedno zabronione kryterium, są 

 
366 Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i 

dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r., (Dz.U. z 2007 r., Nr 76, poz. 494); Protokół 

Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjęty w 

Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r., (Dz.U. z 2007 r. Nr 91, poz. 608).  
367 Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania albo karania (Dz.U. z 1989 r. Nr 63, poz. 378); Konwencji w sprawie Eliminacji Wszelkich Form 

Dyskryminacji wobec Kobiet (Dz.U. 1982 r. Nr 10 poz. 71); Konwencji Genewskiej, Protokołu Nowojorskiego, 

Konwencji o ograniczeniu bezpaństwowości, Konwencji o statusie bezpaństwowców, Konwencji Haskiej o 

ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego (Dz.U. 2000 nr 39 poz. 448); 

Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie 

odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci (Dz.U. 2010 r. Nr 172 poz. 115); czterech 

Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 

r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar 

niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. 

z 1992 r. Nr 41, poz. 175).  
368 Komentarz Ogólny nr 7 (2005) Komitetu Praw Dziecka czterdziestej sesji 12-30 września 2005 r., [w:] Prawa 

Dziecka. Dokumenty…, s. 495.  
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wytyczne i analizy dokonane w Komentarzu ogólnym nr 11369. W dokumencie tym, w pkt 29 

wyraźnie zaznaczono, że dzieci należące do grupy społecznej o rdzennym pochodzeniu mogą 

doświadczać dyskryminacji wielokrotnej, wobec czego od państw stron Konwencji o Prawach 

Dziecka, wymaga się podjęcia szczególnych środków,by temu zapobiec, zaś szczególna uwaga 

powinna być poświęcona dziewczynkom w zakresie zapewnienia, że korzystają one ze swych 

praw na równi z chłopcami. Ponadto szczególne środki powinny być skierowane na ochronę 

praw takich dzieci, które są niepełnosprawne370. 

Kolejnym konwencyjnym minimalnym standardem ochrony małoletniego bez opieki 

jest zabezpieczenie najlepszego interesu dziecka. Obok zakazu dyskryminacji i prawa do życia 

i rozwoju, a także poszanowania poglądów dziecka, Komitet Praw Dziecka uznał zasadę 

najlepszego interesu dziecka za jedną z czterech głównych zasad Konwencji o Prawach 

Dziecka371. Przyjąć zatem można, że zasada najlepszego interesu dziecka stanowi rdzeń innych 

zasad i praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, w tym jest wyznacznikiem do 

interpretacji oraz stosowania innych przepisów tejże372. Określenie, co jest najlepszym 

interesem dziecka nie ma legalnej definicji w Konwencji o Prawach Dziecka373. Niemniej 

Komitet Praw Dziecka uznał, że najlepszy interes dziecka ma trojaką naturę i dzieli się ona na 

 
369 Komentarz Ogólny nr 11 (2009), Dzieci ludności rdzennej i ich prawa wynikające z Konwencji, Komitetu Praw 

Dziecka pięćdziesiątej sesji 12-30 stycznia 2009 r., [w:] Prawa Dziecka. Dokumenty…, s. 594 
370 M. Fazel, R. Reed, C. Panter-Brick, A. Stein, Mental health of displaced and refugee children resettled in high-

income countries: Risk and protective factors, Lancet 2012, s. 266–282, dokument na stronie: 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60051-2/fulltext (dostęp: 25.02.2021).  
371 Komentarz Ogólny nr 5 (2003), Działania ogólne służące wprowadzeniu w życie Konwencji o Prawach Dziecka 

(art. 4, 42 i 44 ust. 6), Komitetu Praw Dziecka trzydziestej czwartej sesji 19 września – 3 października 2003 r., 

[w:] Prawa Dziecka. Dokumenty…, s. 442 
372 E. Brems, Human Rights: Universality and Diversity, Martinus Nijhoff Publishers, Hague Boston London 2001, 

s. 140 i n.; Priorytetem w procedurze uchodźczej powinno być ustalenie tożsamości dziecka niezwłocznie po 

przybyciu, w punkcie przyjazdu lub najszybciej od powzięcia przez organy wiedzy o obecności dziecka. Należy 

ustalić wiek dziecka (nie tylko poprzez fizyczny wygląd, ale również dojrzałość psychiczną). Szybka rejestracja 

wniosku azylowego przy pomocy wstępnej rozmowy przeprowadzonej w sposób odpowiedni do wieku i płci 

dziecka, w języku zrozumiałym dla dziecka, przez profesjonalne wykwalifikowane osoby, w celu zebrania 

biodanych i historii społecznej dla potwierdzenia tożsamości dziecka, w tym, jeśli jest to możliwe, ustalenie 

tożsamości obojga rodziców, pozostałego rodzeństwa, a także obywatelstwa dziecka, rodzeństwa i rodziców. W 

ramach kontynuacji procesu rejestracji należy zapisać dalsze informacje w celu zaspokojenie szczególnych potrzeb 

dziecka. Takie informacje powinny obejmować następujące elementy; przyczyny separacji dziecka od rodziny lub 

pozbawienia opieki; ocenę szczególnych cech wrażliwości, w tym potrzeby zdrowotne, fizyczne, psycho-socjalne, 

materialne i inne potrzeby w zakresie ochrony, w tym potrzeby związane z przemocą domową, handlem dziećmi 

lub traumą; wszystkie dostępne informacje mające na celu określenie potencjalnego istnienia potrzeb w zakresie 

międzynarodowej ochrony, w tym: z powodu „dobrze uzasadnionej obawy prześladowania z przyczyn rasowych, 

religijnych, narodowościowych, z tytułu przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu poglądów 

politycznych” w kraju pochodzenia dziecka (artykuł 1 A (2), Konwencji o Uchodźcach z 1951 r.); z powodu agresji 

zewnętrznej, okupacji, dominacji obcego państwa lub zdarzeń poważnie zakłócających porządek publiczny 

(artykuł 1 (2) Konwencji o specyficznych aspektach problemów uchodźców w Afryce) lub w związku z masowymi 

skutkami powszechnej przemocy. Dzieci pozbawione opieki powinny jak najszybciej otrzymać swoje własne 

dokumenty tożsamości a organy rozpocząć jak najwcześniej poszukiwanie członków rodziny.  
373 H. Op de Beeck, K. Herbots, S. Lembrechts, N. Willems, K. Vlieghe, Najlepszy interes dziecka – między teorią 

a praktyką, [w:] Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, Tom 16, nr 2 (2017), s. 130.   
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prawo materialne - prawo dziecka do oceny i uwzględnienia jego najlepiej pojętego interesu 

jako sprawy nadrzędnej podczas rozważania różnych interesów, w celu podjęcia decyzji 

w danej sprawie oraz do gwarancji, że prawo to będzie respektowane zawsze podczas 

podejmowania decyzji dotyczących dziecka. Art. 3 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka 

stanowi wewnętrzne zobowiązanie państw stron i ma bezpośrednie zastosowanie (jest samo 

wykonalne) i można się powoływać na nie przed sądem. Kolejną emanacją zasady najlepszego 

interesu dziecka, jest wytyczna podstawowej interpretacji prawnej. Polega ona na tym, że jeżeli 

dany zapis można zinterpretować na więcej niż jeden ze sposobów, należy wybrać taki sposób, 

który najskuteczniej służy najlepiej pojętemu interesowi dziecka. Podstawę do interpretacji 

stanowią prawa gwarantowane Konwencją i protokołami fakultatywnymi. Trzecią emanacją 

najlepszego interesu dziecka, jest procedura odpowiednia postępowania. Jej idea zasadza się na 

tym, że zawsze, gdy podjęta ma być decyzja, która będzie miała wpływ na konkretne dziecko, 

określoną grupę dzieci lub dzieci w ogóle, podczas jej podejmowania, należy uwzględnić ocenę 

jej ewentualnego (pozytywnego lub negatywnego) wpływu na dziecko lub dzieci, których 

decyzja ta dotyczy. Ocena i ustalenie najlepiej pojętego interesu dziecka wymaga gwarancji 

procesowych. Ponadto uzasadnienie danej decyzji musi pokazywać, że prawo to zostało 

wyraźnie uwzględnione. W tym względzie państwa strony powinny wyjaśnić, w jaki sposób 

prawo to było przestrzegane przy podejmowaniu danej decyzji, czyli jakie działania zostały 

uznane za działania będące w najlepiej pojętym interesie dziecka, jakie przyjęto kryteria i jak 

interesy dziecka wyglądają w zestawieniu z innymi rozwiązaniami w ramach szeroko 

pojmowanej polityki czy rozwiązań w konkretnych przypadkach374. 

W skład zasady najlepszego interesu dziecka wchodzą także takie zagadnienia, jak 

prawo do życia i rozwoju (art. 6), prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów 

(art. 12), zasada non-refoulement, prawo do prywatności (art. 16)375. W konsekwencji jednym 

ze skutków złozenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, jest udzielenie dostępu 

małoletniemu bez opieki dostępu do terytorium państwa przyjmującego. Kolejnym krokiem, 

jak wskazuje Komitet Praw Dziecka w Komentarzu Ogólnym nr 6, jest szybkie wyznaczenie 

opiekuna prawnego, co ma stanowić zabezpieczenie proceduralne mające na celu zapewnienie 

przestrzegania zasady najlepszych interesów dziecka. Dlatego dopiero po wyznaczeniu 

 
374 Komentarz Ogólny nr 14 (2013), Prawo dziecka do zabezpieczenia jego najlepiej pojętego interesu jako sprawy 

nadrzędnej (art. 3 ust. 1) Komitetu Praw Dziecka siedemdziesiątej drugiej sesji 14 stycznia – 1 lutego 2013 r., [w:] 

Prawa Dziecka. Dokumenty…, s. 689.  
375 D. Thomson, Beyond the Rhetoric of Best Interests of the Child, Australian Journal of Professional and Applied 

Ethics 2005; nr 7(2), s. 58-65. 
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opiekuna prawnego, małoletni bez opieki może być skierowany na drogę procedur prawnych, 

mających na celu złożenie i rozpatrzenie wniosku o uchodźstwo376. 

Wyrazem urzeczywistnienia najlepszego interesu małoletniego bez opieki 

w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej, z uwagi na czasowe lub stałe 

pozbawienie go swego środowiska rodzinnego lub gdy ze względu na swoje dobro nie może 

pozostawać w tym środowisku, jest przysługiwanie mu prawa do specjalnej ochrony i pomocy 

ze strony państwa przyjmującego (art. 20 i 22 Konwencji o Prawach Dziecka)377. Pomoc 

państwa przyjmującego ma być zgodna z prawem wewnętrznym tego państwa. Tego rodzaju 

opieka może obejmować między innymi, umieszczenie w rodzinie zastępczej, Kafala w prawie 

islamskim, adopcję lub – gdy jest to niezbędne – umieszczenie w odpowiedniej instytucji 

powołanej do opieki nad dziećmi. Przy wyborze odpowiednich rozwiązań, należy w sposób 

właściwy uwzględnić wskazania w zachowaniu ciągłości w wychowaniu dziecka oraz jego 

tożsamości etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej378. Opisana powyżej pomoc powinna 

być zgodna z następującymi wytycznymi: dzieci nie powinny być pozbawione wolności; w celu 

zapewnienia kontynuacji opieki i uwzględnienia najlepszych interesów dziecka zmiany 

w miejscu zamieszkania powinny być ograniczone do przypadków, kiedy takie zmiany 

przeprowadzane są zgodnie z najlepszym interesem dziecka; zgodne są z zasada jedności 

rodziny i wytyczną, że rodzeństwo powinno mieszkać razem; dziecko które ma dorosłych 

krewnych w kraju przyjmującym, powinno mieć możliwość mieszkania z taką rodziną, o ile 

nie jest to sprzeczne z najlepszymi interesami dziecka; wykwalifikowane osoby powinny 

prowadzić regularny nadzór i ocenę w celu ochrony zdrowia fizycznego i psychiczno-

społecznego dziecka, ochrony przed przemocą domową lub wykorzystaniem; zapewnienie 

dostępu do edukacji i szans związanych z uzyskaniem umiejętności i szans zawodowych; 

państwa strony i inne organizacje muszą podejmować działania na rzecz zapewnienia 

skutecznej ochrony praw dzieci życzących w gospodarstwach domowych prowadzonych przez 

dzieci; regularnego przekazywania informacji dziecku o rozwiązaniach w zakresie opieki 

zorganizowanej a opinie dziecka muszą być brane pod uwagę379.  

 
376 J. Tobin, Understanding a Human Rights Based Approach to Matters Involving Children: Conceptual 

Foundations and Strategic Considerations, [w:] The Human Rights of Children – From Visions to Implementation, 

A. Invernizzi, J. Williams, Routledge, London 2011, s. 61–98.  
377 J. Eekelaar, Deciding for Children…, s. 66–82. 
378 J. Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, 3th edition, Cornel University Press, Ithaca and 

London 2013, s. 167.  
379 J. Hemrica, F. Heyting, Tacit notions of childhood. An analysis of discourse about child participation in 

decision-making regarding arrangements in case of parental divorce, Childhood 2004, tom 11, nr 4, 449–468. 
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W zakres pomocy państwa strony małoletniemu bez opieki, wchodzi prawo do pełnego 

dostępu do edukacji380. Prawo to powinno być realizowane we wszystkich fazach kontaktu 

małoletniego bez opieki z państwem stroną, dlatego niezależnie od statusu powinien mieć on 

pełny dostęp do edukacji na podstawie art. 28, 29 ust. 1 lit. c oraz art. 30 i 32 Konwencji 

o Prawach Dziecka. Dostęp ten powinien cechować się brakiem dyskryminacji, co odnosi się 

w szczególności do dziewcząt oraz dzieci niepełnosprawnych. Państwo strona ma zapewnić 

efektywny system edukacji oraz uwzględnić potrzeby małoletniego bez opieki (język, kultura, 

religia) w tymże systemie381.  

Kolejnym przejawem najlepszego interesu dziecka, jest prawo do odpowiedniego 

standardu życia (art. 27 Konwencji o Prawach Dziecka) oraz prawo do korzystania 

z najwyższych osiągalnych standardów zdrowia i placówek ochrony zdrowia, w celu leczenia 

chorób i rehabilitacji zdrowia (art. 23, 24 i 39 Konwencji o Prawach Dziecka). Za odpowiedni 

standard życia uznaje się prawo każdego dziecka do poziomu życia odpowiadającego jego 

rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu382. Państwa 

strony mogą uruchamiać pomoc w zakresie żywności, odzieży czy mieszkań i korzystać 

z oferowanych przez UNICEF, UNESCO, UNHCR i innych agend NZ środków i wsparcia, 

w celu zabezpieczenia odpowiedniego standardu życia małoletnich pozbawionych opieki383. 

Ponadto Konwencja o Prawach Dziecka wyznacza kierunki działań w zakresie pełnej realizacji 

prawa dziecka do najwyższego poziomu zdrowia i uzgodnień w zakresie leczenia chorób 

i rehabilitacji zdrowotnej. Zapewniając dostęp do takich usług, należy ocenić i zająć się 

szczególnie trudną sytuacją, mając na uwadze wrażliwość małoletnich bez opieki. Nie może 

zniknąć z pola widzenia, że osoby takie są odseparowane od rodziców i rodziny, dlatego 

doświadczenia traumy, straty a nawet przemocy i wyzysku, są często obecne i powinny być 

neutralizowane. Niejednokrotnie, doświadczenia wojny czy konfliktów w państwach 

urodzenia, podważają zaufanie i chęć współpracy oferowanej przez państwa strony tym 

dzieciom. Wyliczenia te nie są wyczerpujące, dlatego państwa strony mogą podejmować inne 

rodzaje działań w tym celu384.   

 
380 J. Mikosz, Prawo do Nauki, [w:] Prawa człowieka – model prawny, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 

1991, s. 980.  
381 M. Nowak, The Right to Education, [w:] Economic, Social and Cultural Rights, Netherlands Quarterly of 

Human Rights, The Hauge 2001, s. 245.  
382 Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action, The Alliance for Child Protection in 

Humanitarian Action 2019, s. 131, dokument na stronie: https://alliancecpha.org/en/CPMS_home (dostęp: 

25.02.2021).  
383 K. Herbots, The Participation Disc: A Concept Analysis of (a) Child’s Right to Participation, The International 

Journal of Children’s Rights 2015, tom 23, nr 1, s. 154-188.  
384 A. Łopatka, Dziecko…, s. 91.  

https://alliancecpha.org/en/CPMS_home
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Wskazać należy także, że prewencja handlu dziećmi oraz wykorzystywania seksualnego 

i innych form wykorzystania, molestowania i przemocy (art. 34, 35 i 36 Konwencji o Prawach 

Dziecka) oraz zapobieganie rekrutacji do sił zbrojnych i ochrona przed skutkami wojny (art. 38 

i 39 Konwencji o Prawach Dziecka) wpisują się w zapewnienie najlepszego interesu 

małoletniego bez opieki385.  

Konwencja o Prawach Dziecka w art. 22 ust. 2 nakłada na państwa strony obowiązek 

zapewnienia współdziałania w wysiłkach podejmowanych przez NZ i inne kompetentne 

organizacje międzyrządowe oraz pozarządowe, współpracujące z NZ, celem udzielenia 

ochrony i pomocy małoletniemu bez opieki oraz odnalezienia jego rodziców lub innych 

członków rodziny. Poprzez te działania, ma zostać osiągnięty cel uzyskania informacji 

niezbędnych do ponownego połączenia małoletniego bez opieki z rodziną386. W przypadkach, 

gdy nie można odnaleźć rodziców ani innych członków rodziny, dziecko zostanie otoczone taką 

samą opieką, jak dziecko pozbawione stale bądź czasowo, swojego otoczenia rodzinnego 

z jakichkolwiek przyczyn. Działania polegające na uzyskaniu informacji i odnalezieniu 

rodziców lub innych członków rodziny małoletniego bez opieki w celu ponownego połączenia 

go z rodziną, są niezmiernie trudne i skomplikowane. Jak wskazuje B. Mikołajczyk generalnie 

można przyjąć, że w sytuacji osób dopiero ubiegających się o status uchodźcy, nie można 

mówić o prawie połączenia się z rodziną poprzez jej sprowadzenie z zagranicy, jednakże 

państwa goszczące powinny respektować pewne „odmiany” zasady łączenia rodzin387. 

Głównymi zasadami łączenia rodzin, są ponowne połączenia rodziny, powrót do kraju 

pochodzenia małoletniego bez opieki, integracja lokalna, adopcja międzynarodowa oraz 

przesiedlenie do kraju trzeciego.  

 Łączenie rodzin nie wynika wprost z Konwencji o Prawach Dziecka i nie ma w niej 

norm wprost zapisanych o obowiązku państw stron do gwarancji łączenia i jedności rodzin osób 

ubiegających się o status uchodźcy388. Konwencja o Prawach Dziecka zobowiązuje państwa 

strony tylko do uwzględnienia praw małoletniego bez opieki związanych z jego statusem 

osobowym (art. 9, 10 Konwencji o Prawach Człowieka), gwarantując tym samym prawa 

proceduralne w postaci nakazu rozpatrywania wniosków w celu łączenia rodziny w sposób 

przychylny, humanitarny i w szybkim trybie. Istnieje pogląd, że prawo do połączenia się 

 
385 H. Op de Beeck, J. Put, A. Tans, S. Pleysier, K. Hermans, Samen werken tegen kindermishandeling. Het 

Protocol van Moeden de grenzen van het beroepsgeheim, Uitgeverij Lannoo, Leuven 2014, s. 25 i n.  
386 H. Ward, R. Brown, D. Westlake, Safeguarding babies and very young children from abuse and neglect, Jessica 

Kingsley Publishers. Londyn 2012, s. 150 i n.  
387 B. Mikołajczyk, Prawa dziecka…, s. 92.  
388 Ibidem, s. 90.  
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z rodziną przysługuje uznanym uchodźcom, a nie osobom, które ubiegają się o taki status389. 

Natomiast oczywistym jest, że w kraju, w którym rodzina ubiega się o status uchodźcy, zostaje 

ona rozproszona, przysługuje jej prawo połączenia, szczególnie wtedy, kiedy w tej rodzinie 

znajdują się dzieci. Ponadto Konwencja o Prawach Dziecka gwarantuje, że złożenie takiego 

wniosku nie będzie pociągało za sobą ujemnych skutków dla wnioskodawców i ich członków 

rodzin.  Jak wskazuje Komitet Praw Dziecka ponowne połączenie rodziny w kraju pochodzenia 

nie leży w najlepszym interesie małoletniego bez opieki i nie powinno być w związku z tym 

przeprowadzane, jeśli istnieje „racjonalnie uzasadnione ryzyko, że taka deportacja doprowadzi 

do naruszenia podstawowych praw człowieka w stosunku do niego”. Takie ryzyko musi być 

bezsprzecznie udokumentowane w decyzji o przyznaniu statusu uchodźcy lub w decyzji 

właściwych organów administracji o zastosowaniu zobowiązań w zakresie zakazu deportacji 

do kraju, w którym grozi prześladowanie. W związku z powyższym przyznanie statusu 

uchodźcy stanowi prawnie wiążącą przeszkodę dla deportacji do kraju pochodzenia, 

a w konsekwencji do ponownego połączenia rodziny w takim kraju. Jeśli okoliczności w kraju 

pochodzenia zawierają mniejszy poziom ryzyka i istnieją obawy, że dziecko np. ucierpi 

z powodu bezkrytycznych skutków ogólnej przemocy, takie ryzyko należy przeanalizować 

z pełną uwagą i zrównoważyć w stosunku do innych względów opartych na prawach, łącznie 

z konsekwencjami dalszej separacji dziecka od rodziny. W takim kontekście należy 

przypomnieć, że przetrwanie dziecka ma podstawowe znaczenie i jest warunkiem wstępnym 

dla korzystania z wszelkich praw”390. 

 Jedną z form łączenia rodzin zawartą w Konwencji o Prawach Dziecka, jest powrót do 

kraju pochodzenia małoletniego bez opieki. Jest to rozwiązanie ostateczne a nawet 

niedopuszczalne, jeśli w kraju pochodzenia małoletni bez opieki byłby narażony 

na prześladowanie lub naruszenie praw przyznanych przez Konwencję Genewską lub w innych 

 
389 Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons, 

Recommendation B, United Nations, Treaty Series, tom 189, s. 137, dokument na stronie: 

https://www.refworld.org/docid/3e2becbb4.html (dostęp: 25.02.2021); UNHCR Guidelines on Reuncification of 

Refugee Families. Geneva, lipec 2013, dokument na stronie: 

https://www.unhcr.org/protection/globalconsult/3bd0378f4/unhcr-guidelines-reunification-refugee-families.html 

(dostęp: 25.02.2021) a także zalecenia Komitetu Wykonawczego UNHCR z 1981 r. w sprawie ochrony osób 

poszukujących azylu w sytuacjach masowego napływu uciekinierów (EXCOM Conclusion No 22 (XXXII) 

Protection of Asylum – Seekers in Situationat Large – Scale Influx) dokument na stronie: 

https://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6e10/protection-asylum-seekers-situations-large-scale-influx.html 

(dostęp 25.02.2021); Global Consultation on International Protection. Summary Conclusion on Family Unity. 

Geneva Expert Roundtable 8-9 November 2001, dokument na stronie: https://www.unhcr.org/419dbf664.html 

(dostęp: 25.02.2021).  
390 Komentarz Ogólny nr 6 (2005) Traktowanie dzieci pozostawionych bez opieki i odseparowanych, 

przebywających poza krajem pochodzenia Komitetu Praw Dziecka trzydziestej dziewiątej sesji 17 maja – 3 

czerwca 2005 r., [w:] Prawa Dziecka. Dokumenty…, s. 489.  
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dokumentach prawnych międzynarodowych i regionalnych391. Powrót do kraju pochodzenia, 

w myśl Konwencji o Prawach Dziecka, powinien być przed podjęciem decyzji dobrze 

udokumentowany i przeanalizowany pod kątem szeroko rozumianego bezpieczeństwa dziecka 

i najlepszego interesu. Decyzja o powrocie do kraju pochodzenia powinna uwzględniać: 

bezpieczeństwo i inne warunki, w tym warunki społeczno-ekonomiczne jakie dziecko zastanie 

po powrocie, ocenione między innymi poprzez badania wewnętrzne prowadzone, jeśli jest to 

stosowne, przez organizacje sieci społecznych; dostępność rozwiązań w zakresie opieki dla 

konkretnego dziecka; poglądy dziecka wyrażone w ramach wykonywania jego prawa do 

wyrażania własnych opinii na podstawie artykułu 12 oraz opinią opiekunów; poziom integracji 

dziecka w kraju goszczącym oraz okres nieobecności w kraju ojczystym; prawo dziecka do 

zachowania jego tożsamości, a w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych 

(artykuł 8); wskazania w zachowaniu ciągłości w wychowaniu dziecka oraz jego tożsamości 

etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej (artykuł 20). 

Kolejną z odmian łączenia rodzin, jest integracja lokalna. Jest ona opcją, jeśli powrót 

do kraju pochodzenia małoletniego bez opieki okaże się niemożliwy z uwagi na przyczyny 

prawne lub faktyczne. Integracja lokalna musi mieć swoje podstawy w skrupulatnej analizie 

i należytym udokumentowaniu tej decyzji pod kątem najlepszego interesu dziecka oraz musi 

wynikać z niej nadanie określonego statusu prawnego do pozostania dziecka na terenie państwa 

strony. Status ten, nie zawsze musi opierać się o Konwencję Genewską. Zaleceniami płynącymi 

z Konwencji o Prawach Dziecka, w przypadku podjęcia decyzji o integracji lokalnej, jest ocena 

sytuacji dziecka i konsultacji z nim i jego opiekunem prawnym, odpowiednich 

długoterminowych ustaleń, celem pełnej integracji w społeczeństwie państwa strony. Dziecko 

poddane integracji lokalnej musi mieć zapewniony dostęp do edukacji, szkolenia, zatrudnienia, 

opieki socjalnej i medycznej, na takim samym poziomie jakości i dostępności, jak obywatele 

państwa strony392.  

Istnieje także inna forma pomocy małoletniemu bez opieki w ramach Konwencji 

o Prawach Dziecka, wskazana w art. 21, tj. możliwość adopcji międzynarodowej. Państwa 

strony nie są obowiązane do adopcji międzynarodowej i jej dokonywania393. W przypadku 

kiedy takie państwo strona przewiduje tę formę pomocy, Konwencja o Prawach Dziecka 

 
391 J. Mason, N. Bolzan, A. Kumaer, Children’s Participation? Learning from children and adults in the Asia-

Pacific region, Common Ground Publishing Ply Ltd., 2009.  
392 S. Detrick, A Commentary…, s. 185.  
393 P. Collier, A. Betts, Refuge: Rethinking Refugee Policy in a Changing World, Oxford University Press, New 

York 2017, tom 32, nr 03, s. 384-386.  
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wskazuje, aby dobro dziecka było celem najwyższym i ustanawia pewien poziom ochrony. 

Nakazuje czuwanie, aby adopcja dziecka odbywała się tylko z upoważnienia kompetentnych 

władz, które będą decydować – zgodnie z obowiązującym prawem i postępowaniem oraz na 

podstawie wszelkich stosownych i wiarygodnych informacji – o tym, że adopcja jest 

dopuszczalna ze względu na sytuację dziecka w odniesieniu do rodziców, krewnych (oznacza 

to, że poszukiwania rodziny nie odniosły skutku albo rodzice biologiczni dziecka zgodzili się 

na adopcję)394 i opiekunów prawnych. Ponadto w przypadku gdy jest to wymagane – aby 

dziecko i opiekun prawny świadomie wyrazili zgodę na adopcję po przeprowadzeniu z nimi 

niezbędnych konsultacji. Adopcja nie może być także przeprowadzana automatycznie 

i w pośpiechu, winno rozważyć się najlepszy interes dziecka. Ponadto należy traktować 

adopcję związaną z przeniesieniem dziecka do innego kraju jako zastępczy środek opieki nad 

dzieckiem, jeżeli nie może być ono umieszczone w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej albo nie 

można mu zapewnić w żaden inny odpowiedni sposób opieki w kraju jego pochodzenia. 

Państwo strona winna dbać o to, aby dziecko adoptowane do innego kraju miało zabezpieczenie 

gwarancyjne i poziom życia odpowiednie do tych, które byłyby zapewnione w przypadku 

adopcji krajowej; podejmować wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia, aby w przypadku 

adopcji do innego kraju osoby w niej zaangażowane nie uzyskały z tego powodu niestosownych 

korzyści finansowych. Ponadto w ramach adopcji priorytet posiadają zamieszkali w kraju 

goszczącym krewni małoletniego bez opieki. Bardzo ważnym aspektem wskazującym na 

zabezpieczenie najlepszego interesu dziecka, jest preferowanie adopcji w ramach społeczności, 

z której pochodzi dziecko lub co najmniej adopcje w ramach własnej kultury dziecka395. 

Przesiedlenie do kraju trzeciego małoletniego bez opieki może być rozwiązaniem 

w sytuacjach, kiedy nie może on wrócić do kraju pochodzenia i nie można pozostawić go w 

kraju goszczącym. Decyzja taka musi być podjęta na podstawie aktualnej, kompleksowej 

i rzetelnej oceny, przy uwzględnieniu najlepszych interesów dziecka. Przesiedlenie do kraju 

trzeciego, jest zalecane, jak wskazuje Komitet Praw Dziecka, jeśli jest to jedyny środek 

skutecznej i trwałej ochrony dziecka przed deportacją do kraju, w którym grozi prześladowanie 

lub przed prześladowaniem, albo innym poważnym naruszeniem praw człowieka w kraju 

 
394 J. Seymour, Parental Rights and the Protection of Children: A Presumption Against State Intervention. 

Australian Journal of Professional and Applied Ethics, 2005 nr 7(2), s. 16–30. 
395 P. Collier, Exodus: How Migration is Changing Our World, Oxford University Press, New York 2013. Tom 1, 

nr 3, s. 375-377.  
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aktualnego pobytu396. Przesiedlenie do kraju trzeciego, jest też możliwe celem połączenia 

rodziny w kraju przesiedlenia.  

Zgromadzenie Ogólne NZ w 2000 r. wydało rezolucję wzywającą państwa do przyjęcia 

dwóch protokołów fakultatywnych do Konwencji Prawach Dziecka, tj. Protokołu 

Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty 

zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.397 oraz Protokołu Fakultatywnego 

do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej 

pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.398 

Na marginesie wskazać należy, że dopiero po 11 latach od obowiązywania Konwencji 

o Prawach Dziecka, pojawiła się potrzeba jej nowelizacji, co świadczyć może o wysokim 

kunszcie i jakości pracy polskiej delegacji, jako inicjatorów konferencji i autorów rozwiązań 

prawnych przyjętych w ramach Konwencji o Prawach Dziecka. 

Protokół fakultatywny o angażowaniu dzieci w konflikty zbrojne, obliguje państwa 

strony do podjęcia wszystkich możliwych środków, aby osoby poniżej 18 roku życia nie 

uczestniczyły bezpośrednio w działaniach zbrojnych. W protokole zakazuje się wcielania do 

armii i ogranicza się możliwości ochotniczego wstępowania do wojska przed ukończeniem 18 

roku życia.  

Protokół fakultatywny o handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii 

nakłada na państwa strony obowiązek wprowadzenia zakazu handlu, seksualnego 

wykorzystywania dzieci, angażowania ich do pracy przymusowej oraz transferu ich organów 

dla zysku. Oba protokoły mają szanse wpłynąć na ograniczenie w Azji, Afryce, Ameryce 

Południowej, ww. rozpowszechnionych zjawisk. Niewątpliwie jednak, mechanizm egzekucji 

Konwencji o Prawach Dziecka, a tym samy Protokołów jest zbyt słaby, zatem niezbędne są 

dodatkowe, konkretne działania np. ze strony znaczących organizacji międzynarodowych. 

Mechanizm o jakim mowa, jest w art. 44 Konwencji o Prawach Dziecka. W związku 

z tym państwa strony zobowiązują się do przedkładania Komitetowi399 za pośrednictwem 

Sekretarza Generalnego NZ sprawozdań odnośnie środków stosowanych przez nie do realizacji 

 
396 Komentarz Ogólny nr 6 (2005) Traktowanie dzieci pozostawionych bez opieki i odseparowanych, 

przebywających poza krajem pochodzenia Komitetu Praw Dziecka trzydziestej dziewiątej sesji 17 maja – 3 

czerwca 2005 r., [w:] Prawa Dziecka. Dokumenty…, s. 492. 
397 Dz.U. z 2012 r., poz. 1335.  
398 Dz.U. z 2007 r. Nr 76, poz. 494. 
399 Pierwotnie Komitet składał się z dziesięciu ekspertów – specjalistów z dziedziny praw dziecka. Każde państwo 

ma prawo wskazać tylko jednego kandydata spośród swoich obywateli, A. Łopatka, Międzynarodowe prawo praw 

człowieka: zarys, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998, s. 200.   
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praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka oraz postępów w korzystaniu z tych praw 

w ciągu dwóch lat po wejściu w życie tejże dla danego państwa a następnie co pięć lat. 

Sprawozdania przedkładane mają wskazywać na czynniki oraz na ewentualne trudności 

wpływające na stopień wypełnienia zobowiązań. Sprawozdania winny zawierać odpowiednie 

informacje zapewniające Komitetowi pełną wiedzę na temat wprowadzenia w życie 

postanowień tego aktu w danym kraju. Komitet może zażądać od państw stron dalszych 

informacji odnoszących się do wprowadzenia w życie konwencji. Komitet przedkłada 

Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych za pośrednictwem Rady Gospodarczo-

Społecznej, co dwa lata, sprawozdania ze swojej działalności400. 

 W dniu 14 kwietnia 2014 r. zaczął obowiązywać najnowszy, trzeci Protokół 

Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka dotyczący procedury zawiadomień. Został on 

przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne NZ w dniu 19 grudnia 2011 r.401 i jest odpowiedzią na 

niedostateczny poziom ochrony praw dzieci oraz funkcjonowanie Komisji Praw Dziecka402. 

Polska, która podpisała Protokół dnia 13 września 2013 r., nie dokonała jeszcze ratyfikacji 

tegoż403. Protokół ustanawia procedurę zawiadomień, jako kolejną formę jego działalności404. 

 
400 E. Hanyś, Polska jako kraj inicjujący i współtworzący Konwencje o Prawach Dziecka, Wrocławskie Studia 

Politologiczne, Wrocław 2015, nr 19, s. 184-195.  
401 Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień z dnia 

19 grudnia 2011 r. przyjęty w Nowym Jorku, tekst, [w:] P. Jaros, M. Michalak, Prawa dziecka. Dokumenty…, s. 

310–320; T. Buck, M. Wabwile, The Potential and Promise of Communications Procedures under the Third 

Protocol to the Convention on the Rights of the Child, International Human Rights Law Review, 2013, Tom 2, s. 

208.  
402 G. de Beco, The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications 

Procedure: Good News?, International Human Rights Law Review, 2013, No. 367, s. 370. 
403 A. Szarek-Zwijacz, Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka dotyczący procedury zawiadomień 

- rzeczywiste wzmocnienie ochrony praw dzieci?, [w:] Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z 

naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, M. Balcerzak, J. Kapelańska - 

Pręgowska red., Materiały VII Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Praw Człowieka i Międzynarodowego 

Prawa Humanitarnego, Toruń 2016, s. 159 - 187. 
404 Procedury zawiadomień można podzielić na procedurę zawiadomień indywidualnych i procedurę zawiadomień 

międzypaństwowych. Procedura zawiadomień indywidualnych polega na tym, że dana osoba lub grupa osób, które 

uważają, że ich prawa zostały naruszone, składa o tym zawiadomienie do Komisji. Możliwe jest również 

wyrażenie zgody na działanie osoby trzeciej w imieniu bezpośrednio pokrzywdzonego. W Protokole zostały 

określone przesłanki niedopuszczenia takiej skargi do dalszego procedowania. Jeśli chodzi o wyczerpanie środków 

krajowych, Protokół nie precyzuje, jakie środki powinny zostać wykorzystane. Zależy to od porządku prawnego 

danego państwa. Protokół wskazuje tylko na roczny termin, w ciągu którego składający wniosek, po skorzystaniu 

z dopuszczalnych krajowych form odwoławczych, ma obowiązek zgłosić zawiadomienie do Komitetu. Komitet 

po otrzymaniu zawiadomienia informuje o tym państwo, którego dotyczy zawiadomienie. Państwo to ma 6 

miesięcy na złożenie wyjaśnień i oświadczeń w danej sprawie. Jeśli z przedstawionej sprawy wynika, że od 

momentu zawiadomienia do końca procedury szkoda domniemanej ofiary może się zwiększyć, wtedy Komitet na 

tym etapie ma prawo zastosować środki tymczasowe. Zastosowanie takich środków w żadnym wypadku nie może 

być jednoznacznie interpretowane jako stwierdzenie przez ten organ naruszenia postanowień Konwencji i 

Protokołów dodatkowych. Dalszy przebieg postępowania zależy od rodzaju sprawy i naruszenia prawa. Komitet 

może zaoferować dobre usługi i umożliwić państwu oraz ofierze polubowne rozstrzygnięcie sprawy. Jeżeli 

wymaga tego charakter sprawy, Komitet bada ją na posiedzeniu zamkniętym z zastosowaniem szybszego trybu 

procedowania. Po tym etapie kieruje do państwa swoją opinię w sprawie. Państwo ma 6 miesięcy na 

ustosunkowanie się do tej opinii oraz obowiązek wnikliwie rozważyć sprawę i przesłać Komitetowi swoją 
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Warto tu podkreślić, że procedura, która weszła w życie w 2014 r., jest zarezerwowana tylko 

dla państw stron trzeciego Protokołu dodatkowego do Konwencji o Prawach Dziecka405. 

Procedura ta nazwana jest w tytule Protokołu procedurą zawiadomień. Stanowi ona novum dla 

Konwencji o Prawach Dziecka406 oraz wzmacnia stosowanie i egzekwowanie jej postanowień, 

a tym samym wywiera swego rodzaju presję na państwa strony do dostosowywania przepisów 

i praktyk do treści Konwencji.  

 

2.2. Regulacje regionalne 

2.2.1. Rada Europy 

 

Rada Europy powstała w następstwie II Wojny Światowej, aby połączyć państwa 

Europy w celu propagowania praworządności, demokracji, praw człowieka i rozwoju 

społecznego407. W tym celu w 1950 r. przyjęto EKPC, jako uzupełnienie oraz rozwinięcie na 

obszarze Europy sytemu praw człowieka oraz uchodźcy ukonstytuowanego w Konwencji 

Genewskiej, Protokole Nowojorskim408. Stworzyło to regionalny – europejski system ochrony 

praw uchodźców. Dopełnieniem reżimu ochrony praw uchodźców w Europie, było powstanie 

ETPC, którego orzecznictwo wzbogaciło system ochrony praw uchodźców poprzez 

uzupełnienie jego luk409. Rada Europy stanowi niezwykle cenny oraz trwały element 

europejskiego systemu instytucjonalnej ochrony praw człowieka, w tym ochrony uchodźców.  

 
ostateczną odpowiedź. Druga procedura – procedura zawiadomień międzypaństwowych charakteryzuje się przede 

wszystkim tym, że państwo-strona Konwencji o prawach dziecka ma prawo domagać się uznania, że inne państwo-

strona nie wypełnia należycie swoich obowiązków wynikających z Konwencji, zob. A. Szarek-Zwijacz, Protokół 

fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka dotyczący procedury zawiadomień - rzeczywiste wzmocnienie 

ochrony praw dzieci…, s. 167-177; W. Skowron-Mihaescu, Reforma Komitetu Praw Dziecka w świetle trzeciego 

Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka, Studia Iuridica Lublinensia, tom XXVI, 4, 2017, s. 

114-117. 
405 P. Gerber, The New Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child. 10 things you should know, 

Alternative Law Journal, 2012, Tom 32, nr 2, s. 111–115. 
406 Zob. P. Jaros, Trzeci Protokół Fakultatywny do Konwencji – komentarz…, s. 363-364.  
407 Zob. wyrok TSUE z 30 maja 2013 r., Zuheyr Frayer Halaf przeciwko Dyżawna agencija za beżancitepri 

Ministerskijasywet, C-528/11, ECLI:EU:C:2013:342.  
408 B. Mikołajczyk, Interpretacja pozytywnych przesłanek nadawania statusu uchodźcy w prawie 

międzynarodowym i wspólnotowym, [w:] Studia z wykładni prawa, red. Cz. Martysz, Z. Tabor, Branta, Bydgoszcz 

Katowice 2008, s. 61.  
409 Zob. N. Mole, Asylum and the European Convention on Humen Rights, Le droitd`asile et la Convention 

européenne des droits de l`homme, Éditionsdu Consel de l`Europe, Human rights files nr 9, 2010; L. Garlicki, 

komentarz do art. 1, nb 4, [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. 

Komentarz do artykułów 1–18, L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, Warszawa 2010; P. Sendecki, Prawa 

uchodźców w świetle europejskiej Konwencji praw człowieka i innych aktów prawnych, cz. I, Palestra 2001, nr 5-

6, s. 61.  
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EKPC nie zawiera wyraźnych przepisów, które miałyby wpływ na prawa i obowiązki 

w stosunku do małoletnich bez opieki. Natomiast ich traktowanie można rozpatrywać w oparciu 

o różne przepisy, takie jak art. 5 dotyczący prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego, art. 

8 dotyczący prawa poszanowania życia prywatnego i rodzinnego lub art. 2 Protokołu nr 1 do 

Konwencji Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności, sporządzony w Paryżu dnia 

20 marca 1952 r. oraz Protokół nr 4 sporządzony w Strasburgu dnia 16 września 1963 r.410, 

dotyczący prawa do edukacji. ETPC orzekł, że państwa odpowiadają za dbanie o małoletnich 

bez opieki i nieopuszczanie ich w chwili zwolnienia z zatrzymania411. Z art. 1 EKPC, 

ustanawiającego ogólny „obowiązek przestrzegania praw człowieka”, który adresowany jest do 

państw członkowskich Rady Europy, wyprowadza się zasadę subsydiarności, oznaczającą że 

EKPC ma się urzeczywistniać przede wszystkim poprzez działania władz krajowych, które 

mają w tym zakresie obowiązki pozytywne i negatywne412.  

Każda decyzja dotycząca dziecka musi opierać się na poszanowania praw dziecka, 

określonych w Konwencji Genewskiej i Protokole Nowojorskim. Zawierają one wykładnię 

praw dziecka, które stosuje się niezależnie od ich statusu oraz prawa człowieka dla dzieci, które 

mają być stosowane niezależnie od statusu imigracyjnego413. Zasada „najlepszego 

zabezpieczenia interesów dziecka” ma zasadnicze znaczenie i organy publiczne muszą 

traktować ją, jako nadrzędną w chwili podejmowania działań dotyczących dzieci. Zasada ta, 

nie jest wyraźnie stwierdzona w EKPC, ale jest regularnie wyrażana w orzecznictwie414.  

Jak podkreśla się, państwa zainteresowane wstrzymaniem prób obejścia przepisów 

imigracyjnych nie mogą pozbawiać nieletnich cudzoziemców szczególnie pozbawionych 

opieki, ochrony ich gwarancji statusowych. Należy zatem pogodzić ochronę praw 

podstawowych i ograniczenia nałożone przez politykę imigracyjną państwa415. 

 
410 Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175/1.  
411 Zob. wyrok ETPC z 5 kwietnia 2011 r., Rahimi przeciwko Grecji, numer sprawy 8687/08.  
412 B. Kowalczyk, Polski system…, s. 30.  
413 Komentarz Ogólny nr 6 (2005) Traktowanie dzieci pozostawionych bez opieki i odseparowanych, 

przebywających poza krajem pochodzenia Komitetu Praw Dziecka trzydziestej dziewiątej sesji 17 maja – 3 

czerwca 2005 r., [w:] Prawa Dziecka. Dokumenty…, s. 492. 
414 Zob. Wyrok ETPC z 4 listopada 2014 r. Tarakhel p. Szwajcarii, numer sprawy 29217/12; wyrok ETPC z 20 

grudnia 2001 r., P.S. przeciwko Niemcom, numer sprawy33900/96; wyrok ETPC z 2 lipca 2002 r., S.N. przeciwko 

Szwecji, numer sprawy 34209/96; wyrok ETPC z 19 czerwca 2007 r., W.S. przeciwko Polsce, numer sprawy 

21508/02.   
415 Europejski Komitet Praw Społecznych w związku z rozpoznaniem skargi na 47/2008 stwierdził, że doszło do 

naruszenia art. 31 ust. 2 i 17 ust. 1 lit. c) Europejskiej Karty Społecznej (zrewidowanej) i przekazał Stronom raport 

zawierający decyzję w sprawie meritum skargi. Komitet Ministrów w dniu 7 lipca 2010 r. przyjął uchwałę 

CM/ResChS (2010) z dnia 27 października 2009 r., dokument na stronie: https://www.coe.int/en/web/european-

social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-47-2008-defence-for-

children-international-v-the-netherlands?inheritRedirect=false (dostęp: 26.02.2021).  
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W EKPC zawarte są pewne gwarancje proceduralne dotyczące wydalania 

cudzoziemców, które zostały określone w Protokołach nr 4 i nr 7416. W art. 4 Protokołu nr 4 

ustanowiono zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców, natomiast art. 1 Protokołu nr 7 

przewiduje generalny zakaz wydalania cudzoziemca legalnie przebywającego na terytorium 

państwa strony. Wydalenie może nastąpić w wyniku rozpatrzenia całokształtu sprawy na 

podstawie prawa, a cudzoziemcowi powinna zostać zapewniona sposobność odwołania się od 

niekorzystnej decyzji i możliwość reprezentacji jego racji przed właściwymi organami. Łączą 

się ww. gwarancje z prawem do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPC)417 oraz z prawem 

do skutecznego środka odwoławczego i do odwołania się od orzeczeń pozbawienia wolności, 

tj. aresztowania, zatrzymania (art. 13 i 5 § 4 EKPC)418. ETPC rozpatrując skargi cudzoziemców 

przyjmował, że efektywny środek w rozumieniu art. 13 EKPC wymaga, przede wszystkim 

niezależnej i rygorystycznej oceny skargi pod kątem istnienia poważnych podstaw do 

przypuszczeń, że w wypadku wydalenia istnieje realne niebezpieczeństwo traktowania 

cudzoziemca w sposób sprzeczny z art. 3 EKPC oraz czy istnieje gwarancja zawieszenia 

środków wykonawczych o potencjalnie nieodwracalnych skutkach lub środka 

o automatycznym skutku zawieszającym419. Ta linia orzecznicza ma znaczący wpływ na 

procedowanie wniosków małoletnich bez opieki starających się o status uchodźcy. Wpływa na 

ich prawa i obowiązki w procedurze uchodźczej, gwarantując minimalny zakres ochrony 

podczas rozpoznawania przez poszczególne państwa strony tychże wniosków oraz podczas 

gwarantowania praw i wolności podczas toku procedury ochrony międzynarodowej.  

Wartym odnotowania jest, że Rada Europy była inicjatorem umowy międzynarodowej, 

gwarantującej osobom, którym nadano status uchodźcy, prawa do swobodnego poruszania się 

i podróżowania poza granice państwa, które udzieliło tej ochrony. Europejskie porozumienie 

o zniesieniu wiz dla uchodźców, które otwarto do podpisu w Strasburgu w dniu 20 kwietnia 

 
416 Protokół Nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony dnia 22 

listopada 1984 r. w Strasburgu, (Dz. U. z 2003 r. Nr 42, poz. 364).  
417 Zgodnie ze stanowiskiem ETPC i przeważającym poglądem doktryny, art. 6 Konwencji nie ma zastosowania 

do skarg związanych z postępowaniem o nadanie statusu uchodźcy, gdyż nie mamy w tym przypadku do czynienia 

z prawami i obowiązkami cywilnymi ani oskarżeniem w sprawie karnej. Przepis ten znajdzie zastosowanie 

wyjątkowo, gdy uchodźcy grozi wydalenie do państwa, gdzie byłby narażony na oczywistą odmowę wymierzenia 

sprawiedliwości lub istnieje poważne ryzyko takiej odmowy, zob. M. A. Nowicki, I. Rzeplińska, Ochrona praw 

cudzoziemców..., s. 113, A. Wróbel, Konwencyjne gwarancje proceduralne..., s. 92−93. 
418 Zob. wyrok ETPC z dnia 6 września 1978 r. Klass i inni v. Niemcy, numer sprawy 5029/71, wyrok ETPC z dnia 

25 marca 1983 r. Silver i inni v. Zjednoczone Królestwo, numer sprawy 5947/72 oraz wyrok ETPC z dnia 26 marca 

1987 r. Leander v. Szwecja, numer sprawy 9248/81; wyrok ETPC z dnia 26 października 2000 r. Kudła v. Polska, 

numer sprawy 30210/96.  
419 A. Wróbel, Konwencyjne gwarancje proceduralne…, s. 94−96; J. Chlebny, Postępowanie w sprawie o nadanie 

statusu uchodźcy, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 94−100. 
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1959 r.420, określa warunki, na jakich możliwe jest podróżowanie uznanych uchodźców 

pomiędzy państwami w ruchu bezwizowym421. Ma to znaczenie dla małoletniego bez opieki, 

gdyż w przypadku udzielenia im statusu uchodźcy, mogą oni podróżować do innych państw 

stron, w których mają rodzinę lub krewnych.  

Kolejną umową międzynarodową odnoszącą się bezpośrednio do sytuacji prawnej 

uchodźców, jest Europejskie Porozumienie o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, 

sporządzone w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.422 Porozumienie określa warunki, na 

jakich odpowiedzialność za wydanie uchodźcy dokumentu podróży, jest przekazywane 

w związku ze zmianą miejsca zamieszkania uchodźcy, przenoszącego się z kraju, który wydał 

mu dokument podróży na podstawie Konwencji Genewskiej. Dotyczyć ono będzie także 

małoletniego bez opieki, który po uzyskaniu statusu uchodźcy, będzie miał prawo do 

podróżowania, zmiany miejsca zamieszkania celem połączenia się z rodziną lub krewnymi.  

Warto jeszcze wspomnieć o wielu aktach mających polityczne skutki dla państw 

członków Rady Europy a należących do soft law, przyjmowanych przez Zgromadzenie 

Parlamentarne Rady Europy oraz Komitet Ministrów. Taki aktami są m.in. Zalecenie 

CM/Rec(2007)9 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie programów 

pomocy dla małoletnich migrantów bez opieki423, podjęte z uwagi na stały przypływ na 

granicach małoletnich bez opieki, w którym zaleca się, aby rządy państw członkowskich 

podjęły kroki w celu wdrożenia swej polityki, praw i zastosowania zasad i środków opisanych 

w załączniku do niniejszej rekomendacji oraz  promowały wdrażanie niżej przedstawionych 

zasad i środków przez odpowiednie agencje i władze rządowe zajmujące się pośrednio lub 

bezpośrednio opracowywaniem i wdrażaniem polityki krajowej na rzecz małoletnich 

migrantów pozbawionych opieki. Ponadto, w dokumencie tym, wezwano do niezwłocznego 

ratyfikowania Konwencji Rady Europy w sprawie przeciwdziałania handlowi ludźmi z 2005 r., 

jeśli jeszcze tego państwa członkowskie nie uczyniły.  

 
420 Dz. U. z 2005 r. Nr 225, poz. 1929.  
421 Zgodnie z postanowieniami Porozumienia uchodźcy przebywający legalnie na terytorium państwa-strony są 

zwolnieni z obowiązku uzyskiwania wiz na wjazd lub wyjazd z terytorium innego państwa-strony Porozumienia, 

jeżeli posiadają ważny dokument podróży wystawiony zgodnie z Konwencją Genewską przez władze 

Umawiającej się Strony, na której terytorium legalnie przebywają, a wizyta nie trwa dłużej niż trzy miesiące. Wiza 

może być wymagana dla pobytu dłuższego niż trzy miesiące lub w przypadku zamiaru podjęcia pracy zarobkowej 

na terytorium innego państwa. Zgodnie z art. 5 Porozumienia uchodźcy, którzy wjadą na terytorium Umawiającej 

się Strony, w każdej chwili będą ponownie przyjęci na terytorium państwa, którego władze wydały im dokument 

podróży, jeżeli państwo, na którego terytorium wjechali zwróci się z takim żądaniem. Wyjątkiem jest sytuacja, 

gdy władze państwa, na którego terytorium uchodźca wjechał, wydały mu zezwolenie na osiedlenie się.  
422 Dz.U. z 2005 r. Nr 225, poz. 1931.  
423 Rada Europy Komitet Ministrów, Zalecenie CM/Rec (2007) 9 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich 

w sprawie programów pomocy dla małoletnich migrantów bez opieki, [w:] Prawa Dziecka. Dokumenty…, s. 817.  
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Natomiast w Zaleceniu CM/Rec(2008)4 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich 

w sprawie umocnienia integracji dzieci migrantów i dzieci o pochodzeniu imigracyjnym424 

wskazano, że zaleca się rządom państw członkowskich, aby wprowadziły do swej polityki i 

działań, środki wspomagające proces integracji nowo przybyłych dzieci migrantów z systemem 

kształcenia, umożliwiły dzieciom migrantów zdobycie odpowiednich umiejętności językowych 

na etapie nauczania przedszkolnego, przygotowały dzieci migrantów i o pochodzeniu 

imigracyjnym kończące szkoły do udanego wejścia na rynek pracy po zakończeniu szkoły oraz 

pomagały pokonywać trudności jakie napotykają takie dzieci.  

Zaleceniem 1596 (2003) Sytuacja młodych migrantów w Europie425 oraz Zaleceniem 

1703 (2005) Ochrona i wsparcie dla dzieci bez opieki ubiegających się o azyl426 postulowano 

współpracę międzynarodową, w tym współprace z organizacjami międzynarodowymi na rzecz 

losów małoletnich imigrantów w zakresie wspierania spójności społecznej i udziału młodych 

migrantów w życiu społecznym. W dokumentach tych wskazano, że realizacja celów nastąpi 

poprzez poprawę ich statusu prawnego, wspieranie odpowiednich projektów na rzecz integracji 

i reintegracji, opracowywanie materiałów edukacyjnych i programów oraz organizowanie 

różnych inicjatyw wychodzących naprzeciw potrzebom młodych migrantów i zwracających 

uwagę na ich pozytywny wkład we wzmocnienie społeczeństwa demokratycznego. 

Postulowano szkolenia prawników oraz pracowników mających styczność z małoletnimi bez 

opieki.  

Jednym z takich aktów o charakterze soft law, jest lista natychmiastowych 

i priorytetowych działań państw członkowskich i organizacji w celu lepszego zapewnienia 

bezpieczeństwa i właściwego traktowania migrantów i imigrantów dzieci ubiegających się 

o azyl i wjeżdżających do Europy, ze szczególnym uwzględnieniem osób bez opieki lub osób 

w separacji427. Została ona zaproponowana przez Sekretarza Generalnego Rady Europy wobec 

setek tysięcy dzieci przybywających do Europy w 2015 r.428 Jednocześnie Sekretarz Generalny 

 
424 Rada Europy Komitet Ministrów, Zalecenie CM/Rec (2008) 4 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich 

w sprawie umocnienia integracji dzieci migrantów i dzieci o pochodzeniu imigracyjnym, [w:] Prawa Dziecka. 

Dokumenty…, s. 826.  
425 Rada Europy, Zalecenie 1596 (2003) Sytuacja młodych migrantów w Europie, [w:] Prawa Dziecka. 

Dokumenty…, s. 973.  
426 Rada Europy, Zalecenie 1703 (2005) Ochrona i wsparcie dla dzieci bez opieki ubiegających się o azyl, [w:] 

Prawa Dziecka. Dokumenty…, s. 981.  
427Protecting children affected by the refugee crisis: A shared responsibility Secretary General’s proposals for 

priority actions, SG/Inf (2016) 9 final, dokument na stronie: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c5ee7 (dostęp: 3.03.2021).  
428 UNICEF, Regional Humanitarian Situation report 2016, s. 2, dokument na stronie: 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/46714 (dostęp: 3.03.2021).  
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mianował ambasadora Tomáša Bočka swoim Specjalnym Przedstawicielem ds. Migracji 

i Uchodźców, którego jednym z głównych priorytetów w ramach jego mandatu była ochrona 

dzieci uchodźców i migrantów. Od czasu powołania Specjalny Przedstawiciel przeprowadził 

osiem misji informacyjnych w dziesięciu państwach członkowskich Rady Europy. Wnioski 

i zalecenia zawarte w sprawozdaniach z misji oraz w raporcie tematycznym dotyczącym dzieci 

uchodźców i migrantów (22 marca 2017 r.), wskazały na potrzebę podjęcia działań w całej 

organizacji. W związku z czym w ścisłej współpracy z różnymi podmiotami Rady, opracowano 

Strategię Rady Europy na rzecz praw dziecka429. Została zaprojektowana jako spójna 

odpowiedź Rady Europy, mająca na celu wspieranie państw członkowskich w rozwiązywaniu 

problemów dzieci uchodźców i migrantów w Europie.  

Głównymi celami Strategii Rady Europy na rzecz praw dziecka, są działania mające na 

celu zapobieganie, aby dzieci migrantów i ubiegające się o azyl nie stały się ofiarami przemocy, 

wykorzystywania, wyzysku i handlu ludźmi. W tym celu wszystkie państwa członkowskie 

muszą wprowadzić procedurę szybkiego wyznaczania opiekunów prawnych dzieci bez opieki, 

zapewnić odpowiednie, bezpieczne zakwaterowanie i odpowiednio przeszkolonych opiekunów 

lub rodziców zastępczych. Wskazano także, że należy zapewnić terminową identyfikację ofiar 

handlu ludźmi wśród takich dzieci, przeprowadzić rejestrację i udokumentować tak szybko, jak 

to możliwe po zidentyfikowaniu dziecka. Ważnym aspektem poruszonym w tym dokumencie, 

jest wskazanie na obowiązek szkolenia wszystkich zainteresowanych pracowników, w tym 

policji i funkcjonariuszy imigracyjnych, w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb dzieci 

migrantów i ubiegających się o azyl. Ponadto wskazano, że szczególną uwagę należy zwrócić 

na dziewczęta, aby zapewnić ochronę przed wieloma zagrożeniami oraz zapobieganie 

wszelkim formom przestępstw z nienawiści, które mogą mieć wpływ na dzieci migrantów 

i osoby ubiegające się o azyl. Strategia przewiduje także zabezpieczenie materiałów 

przyjaznych dzieciom dla różnych grup wiekowych, wyjaśniających obowiązujące prawa 

i procedury, które należy zapewnić wszystkim dzieciom w języku, który rozumieją. Ponadto 

państwa członkowskie mają dołożyć wszelkich starań, aby zakończyć umieszczanie dzieci w 

ośrodkach dla imigrantów oraz wypracować poprawę procedury oceny wieku małoletnich bez 

opieki. Kolejnym problemem poruszonym w Strategii Rady Europy na rzecz praw dziecka, jest 

zapewnienie aspektu płci podczas kontaktu z dziećmi migrującymi i ubiegającymi się o azyl. 

W dokumencie tym zawarto, że państwa strony rozważą przyznanie dziewczynom, które padły 

 
429 Strategia Rady Europy na rzecz praw dziecka (2016-2021), dokument na stronie: https://rm.coe.int/strategia-

rady-europy-na-rzecz-praw-dziecka-2016-2021-/1680931c80 (dostęp: 3.03.2021).  
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ofiarą przemocy ze względu na płeć, niezależny status pobytu i uznania przemocy ze względu 

na płeć wobec dziewcząt za formę prześladowania, w rozumieniu Konwencji Genewskiej oraz 

za formę poważnej krzywdy, dającej podstawę do ochrony uzupełniającej Wskazano także, że 

państwa powinny mieć na uwadze oraz dopilnować, aby przy ustalaniu statusu uchodźcy 

uwzględniono kwestię płci i wprowadzono procedury, wytyczne i usługi wspierające 

uwzględniające kwestie płci w procesie azylowym. Jednym z podstawowy założeń tego 

dokumentu, jest zapewnienie dostępu do edukacji wszystkim dzieciom przebywającym na 

terytorium państwa członkowskiego, w tym dzieciom, którym nadano status uchodźcy oraz 

tym, które ubiegają się o azyl, zarówno w krajach tranzytowych, jak i docelowych. Działania 

w Strategii Rady Europy na rzecz praw dziecka mają być także skupione na zapobieganiu 

bezpaństwowości dzieci430.  

Strategia Rady Europy na rzecz praw dziecka przewidywała powstanie Komitetu ad hoc 

ds. praw dziecka (CAHENF), który będzie odpowiedzialny za nadzór nad wdrażaniem nowej 

Strategii Rady Europy na rzecz praw dziecka (2016-2021) i podjęcia działań w celu 

wzmocnienia wysiłków na rzecz ochrony praw dzieci migrantów i dzieci ubiegających się 

o azyl. Na jednym z pierwszych posiedzeń Komitetu, poruszono kwestię przeglądu 

implementacji zalecenia CM/Rec (2007)9 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich 

w sprawie projektów życiowych dla małoletnich migrantów bez opieki431. Komitetowi udało 

się wykonać to zadanie w styczniu 2020 r. poprzez przedstawienie Przeglądu zalecenia 

CM/ Rec (2007) 9 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie projektów 

życiowych dla małoletnich migrantów bez opieki: analiza projektu raportu432. W Przeglądzie 

wskazano, że jednymi z najważniejszych zmian w zaleceniu, jest położenie nacisku na projekty 

życiowe, które mają na celu rozwój zdolności nieletnich i pozwalają zdobyć i wzmocnić 

 
430 “Refugee and migrant children in Europe” – Progress in implementation of the Action Plan (2017-2019), 

SG/Inf(2018)28, dokument na stronie: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808dd5b9#_ftn1 (dostęp: 3.03.2021). 
431 Recommendation CM/Rec (2007) 9 of the Committee of Ministers to member states on life projects for 

unaccompanied migrant minors, dokument na stronie: 

https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/Source/Recommendations/Recommendation%20CM%20Rec_200

7_9_en.pdf (dostęp: 3.03.2021). Celem zalecenia jest promowanie poszanowania praw człowieka i godność dzieci 

bez opieki, które są samotne i bezbronne, z dala od swoich środowisk rodzinnych i oddzielone od rodziców lub 

opiekunów.  W tym celu zalecenie zawiera szczegółowe porady dotyczące tego, w jaki sposób odpowiednie organy 

mogą za pośrednictwem rozwoju projektów życiowych, przyczynić się do poprawy dobrobytu dzieci bez opieki 

oraz wskazywać rządom zarówno państw członkowskich, jak i państw niebędących członkami Rady Europy 

porady o tym, jak mogliby ulepszyć swoją politykę i praktykę w odniesieniu do migracji i zasad postępowania z 

dziećmi bez opieki.  
432 Steering Committee for the Rights of the Child (CDENF), Point 5. 3c, Review of Recommendation CM/Rec 

(2007) 9 of the Committee of Ministers to member states on life projects for unaccompanied migrant minors: 

examination of the draft report, Strasbourg January 2020 r., CDENF (2020) 04, dokument na stronie: 

http://rm.coe.int/09000016809a4a7b (dostęp: 3.03.2021).  
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umiejętności konieczne do usamodzielnienia się, aby małoletni bez opieki był odpowiedzialny 

i aktywny w społeczeństwie. Aby to osiągnąć, projekty życiowe, w pełnej zgodzie 

z najlepszymi interesami dziecka, mają być realizowane poprzez integrację społeczną 

małoletnich bez opieki, rozwój osobisty, kulturowy, mieszkalnictwo, ochronę zdrowia, 

edukację i szkolenia zawodowe a także zatrudnienie. Jak wskazano w Przeglądzie, projekty 

życiowe są indywidualnymi, trwałymi rozwiązaniami zarówno dla państw członkowskich, jak 

i samych małoletnich bez opieki.  

W związku z zakończeniem swojego zadania i kadencji przez CAHENF na początku 

2020 r. został powołany Komitet Sterujący ds. Praw Dziecka (CDENF). Jest 

on międzyrządowym organem Rady Europy odpowiedzialnym za ustanawianie norm 

w dziedzinie praw dziecka i kieruje pracami Rady Europy w tej dziedzinie do zakończenia 

swojej kadencji, czyli 31 grudnia 2021 r. Organ ten doradza Komitetowi Ministrów w sprawie 

odpowiednich działań i propozycji dotyczących ogólnych priorytetów, które należy podjąć 

w zakresie ochrony praw dzieci, w tym małoletnich bez opieki. CDENF w stosownych 

przypadkach podejmuje działania na rzecz rozwoju i promocji działań i instrumentów 

(na przykład rekomendacji, deklaracji, wytycznych politycznych, przewodnika po dobrych 

praktykach) dotyczących praw dziecka zwartych w Strategii Rady Europy na rzecz praw 

dziecka (2016–2021), ponadto zapewnia uwzględnienie praw dziecka we wszystkich 

odpowiednich komitetach i organach Rady Europy oraz wspiera państwa członkowskie we 

włączaniu praw dziecka do głównego nurtu. CDENF kontynuuje prace w zakresie zadań 

wykonanych przez Komitet ad hoc ds. Praw Dziecka433.   

 

2.2.3. Unia Europejska 

  

Przy tworzeniu i po powstaniu Wspólnot Europejskich, nie zajmowano się prawami 

człowieka oraz uchodźców, gdyż celem była głównie integracja gospodarcza. Niemniej 

z czasem kwestie ochrony praw jednostek stały się przedmiotem orzecznictwa ETS434.   

 
433 European Steering Committee For Youth (CDEJ), CM (2019) 131-add final 2019, dokument na stronie: 

https://rm.coe.int/cdej-terms-of-reference-2020-2021-en/16809961fd (dostęp: 3.03.2021).  
434 Pierwszym orzeczeniem ETS w sprawie praw i wolności, było orzeczenie w sprawie Stauder przeciwko Stadt 

Ulm - Sozialamt, C-29/69, ECLI:EU:C:1969:57. Trybunał stwierdził, że interpretacja przepisu prawa 

wspólnotowego nie prowadziła do „naruszenia praw podstawowych zawartych w zasadach ogólnych prawa 

wspólnotowego i chronionego przez Trybunał”. W orzeczeniu Internationale Handelsgeschaft GmbH, C-11/70, 

ECLI:EU:C:1970:114. Trybunał stwierdził, że „poszanowanie fundamentalnych praw stanowi integralna a część 
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 Do niedawna państwa członkowskie miały zróżnicowane podejście do małoletnich bez 

opieki435. Rezolucja Rady UE z 26 czerwca 1997 r. w sprawie małoletnich bez opieki, którzy 

są obywatelami państw trzecich436 nie przyczyniła się do harmonizacji prawa UE w zakresie 

ustanowienia praw i standardów proceduralnych małoletnich bez opieki w postępowaniu o 

nadanie statusu uchodźcy437. Dlatego kontynuowano szerokie prace nad uregulowaniem tego 

zakresu procedury uchodźczej.  

Unia Europejska uznając, że polityka unijna może mieć wpływ na prawa człowieka 

i pragnąc, by obywatele czuli się obywatelami Europy, proklamowała w 2000 r. Kartę Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej438. Karta UE zawiera wykaz praw człowieka, którego 

inspiracją były prawa zagwarantowane w konstytucjach państw członkowskich UE, EKPC 

i międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka, takich jak Konwencja o Prawach 

Dziecka439. Karta UE w chwili proklamowania w 2000 r. była zaledwie „deklaracją”, 

co oznacza, że nie była dokumentem prawnie wiążącym440. Komisja Europejska, główny organ 

proponujący nowe prawodawstwo UE, wkrótce potem dostrzegając wartość jaką niesie Karta 

UE stwierdziła, że zapewni z nią zgodność wniosków ustawodawczych i prawa UE441.  

 
ogólnych zasad prawa chronionych przez Trybunał Sprawiedliwości (…) Prawa podstawowe należą do ogólnych 

zasad prawa WE i opierają się na tradycjach konstytucyjnych państw członkowskich oraz umów 

międzynarodowych, do których państwa członkowskie przystąpiły”.  
435 Z powodu zróżnicowanej praktyki wobec małoletnich wnioskodawców w państwach UE, UNHCR oraz 

organizacje pozarządowe (Save the Children) opracowały program mający na stworzenie reguł postępowania 

wobec małoletnich pozostających w procedurze uchodźczej oraz sposobów implementacji tych reguł w prawie i 

praktyce poszczególnych krajów, zob. T. Smith, Separated Children Asylum in Europe: A Programme for Action 

– SCEP, dokument na stronie: https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/1844.pdf 

(dostęp: 4.03.2021), zob. S. Russell, Unaccompanied Refugee Children in United Kingdom, IJRL 1999, tom 11, 

no. 1, s. 126 i n.; B. Ferenci, Separated Refugee Children in Austria, International Journal of Refugee Law 2000, 

tom 12, no. 4, s. 525 i n.; W. Spinier, The Situation of Separated Children in Central Europe and the Baltic States, 

Copenhagen 2001; S. Ruxton, Children Asylum in Europe. A Programme for Action, UNHCR 2001; M. Rantanen, 

Children at Risk. A Project for Developing Methods in Recruiting and Training Legal Representatives for 

Unaccompanied Minor. Final Report. Ministry of Labour, Migration Division Finland, Helsinki 1998, no. 5, s. 

12-17. 
436 Official Journal C 221, 19/07/1997 P. 0023 – 0027, dokument na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31997Y0719%2802%29 (dostęp: 1.02.02021).  
437 B. Adamiak, Prawa dziecka…, s. 96.  
438 Dz. Urz. UE C 2012/326/02, zwana dalej Kartą UE.  
439 R. Grzeszczak, Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka. Podręcznik praktyczny dla sędziów, 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2019, s. 117, dokument na stronie: http://www.hfhr.pl/wp-

content/uploads/2019/03/Pytania-prejudycjalne-podrecznik-dla-sedziow.pdf (dostęp 3.09.2021); S. Peers, 

Immigration, Asylum and the European Union Charter of Fundamental Rights, European Journal of Migration 

and Law 2001, vol.3, s.141–169. 
440 B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, System ochrony praw człowieka, Wolters Kluwer, Kraków 2003, s. 

218.  
441 R. Grzeszczak, A. Szmigielski, Sądowe stosowanie Karty Praw Podstawowych UE w odniesieniu do państw 

członkowskich – refleksje na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i praktyki sądów krajowych, 

Europejski Przegląd Sądowy nr 10/2015, s. 11-19. 
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Traktat Lizboński, który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r., zmienił status Karty 

UE, czyniąc z niej dokument prawnie wiążący. Ponadto UE jako podmiot prawa 

międzynarodowego przystąpiła do EKPC442. Wskutek tego instytucje UE (jak również państwa 

członkowskie UE) są zobowiązane do stosowania się do Karty UE w zakresie, w jakim stosują 

one prawo Unii (art. 51 Karty). Jej idea polega na zbudowaniu nowego ładu aksjologicznego, 

biorącego za podstawę istniejące prawa podstawowe. Dokonano w niej oddzielenia katalogu 

praw od zasad443.  

Z punktu widzenia praw cudzoziemców i uchodźców znaczenie mają art. 18 oraz art. 19 

Karty UE, zgodnie z którymi prawo ubiegania się o azyl, jest zagwarantowane w poszanowaniu 

przepisów Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego. Karta UE obejmuje tym samym 

po raz pierwszy na szczeblu europejskim prawo do azylu444. Zgodnie z jej art. 18 jest to prawo 

kwalifikowane, które gwarantuje prawo do azylu z poszanowaniem zasad Konwencji 

Genewskiej oraz zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej i TFUE. Artykuł 19 Karty UE 

obejmuje zakaz odsyłania osoby w sytuacji, w której ma ona uzasadnione powody, aby obawiać 

się, że będzie prześladowana, lub istnieje poważne ryzyko, iż może być poddana torturom lub 

nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (zasada non-refoulement). Ponadto, 

jak zostało to zapisano w Karcie UE, wydalenia zbiorowe są zakazane445.  

W kontekście migracji istotne wydają się także inne przepisy Kary UE w sprawie 

ochrony przyznanej uchodźcom. W art. 47 przewidziano autonomiczne prawo do skutecznego 

środka odwoławczego i określono zasady rzetelnego procesu sądowego w zakresie ochrony 

międzynarodowej. Zasada kontroli sądowej określona w art. 47 wymaga przeprowadzenia 

kontroli przez sąd ustanowiony na mocy ustawy. Zapewnia to szerszą ochronę niż art. 13 

EKPC, który gwarantuje tylko prawo do skutecznego środka odwoławczego przed organem 

krajowym, który niekoniecznie musi być sądem. Ponadto w art. 52 Karty UE określono, że 

minimalny poziom ochrony jest poziomem zapewnianym przez EKPC, niemniej jednak UE 

może stosować szerszą wykładnię praw niż proponowana przez ETPC. 

 
442 C. Cournil, Le statut…, s. 498.  
443 Zob. H. Machińska, Karta Praw Podstawowych – jej istota i znaczenie w umacnianiu praw i wolności obywateli 

Europy, Biuletyn Informacji Rady Europy w Warszawie, 2003, nr 3, s. 128; J. Menkes, E. Czarny, Philosophy of 

the development of the European Union, [w:] European Union: three anniversaries: Polish perspective, red. E. 

Czarny, P. Folfas, SGH. Warszawa 2017, s. 13-45. 
444 G. Braibant, La Charte des droits foundamentaux de l` Union européenne, Points Essais, Paris 2001, s. 148.  
445 J. Cooper, R. Pillay, Through the Looking Glass: Making Visible Rights Real, [w:] The EU Charter of 

Fundamental Rights. Text and Commentaries, red. K. Feus, London 2000, s. 124.   



98 
 

Przy tworzeniu systemu WESA w etapie drugim, w zakresie jego wewnętrznego 

wymiaru, UE podjęła następujące instrumenty prawne w zakresie ochrony praw uchodźców:  

− dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 

sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu 

uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz 

zakresu udzielanej ochrony446, te nowe regulacje miały za zadanie podkreślić znaczenie 

problemu małoletnich bez opieki, zapewnić spójną interpretację terminów „podmioty 

udzielające ochrony”447, „ochrona wewnętrzna”448, i „przynależność do szczególnej 

grupy społecznej”449.  

− rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 

2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa 

członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela 

państwa trzeciego lub bezpaństwowca450; rozporządzenie było odpowiedzią państw 

członkowskich na orzeczenia ETPC i TSUE451 oraz nałożeniem nowych obowiązków 

w celu podnoszenia standardów ochrony najlepszego interesu małoletniego bez opieki 

poprzez zapewnienie przedstawicielowi ustawowemu m.in. dostępu do akt452oraz 

poszukiwania opiekunów małoletniego bez opieki453. 

Uzupełnieniem jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 

z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu „Eurodac” do 

porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia(UE) 

 
446 Dz.Urz. UE L 337 z 2011 r., dalej jako dyrektywa 2011/95/UE.  
447 C. Costello, The Human Rights of Migrants and Refugees in European Law, Oxford Studies in European Law, 

Oxford 2016, s. 227.  
448 C. Bauloz et al., Introducing the Second Phase of the Common European Asylum System, [w:] Seeking in the 

European Union: Selected Protection Issues Raised by the Second Phase of the Common European Asylum System, 

Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2015, s. 10-11.   
449 H. Battjes, Piecemeal Engineering: The Recast of the Rules on Qualification for International Protection, [w:] 

Reforming the Common European Asylum System: The New European Refugee Law, red. V. Chetail, P. De 

Bruycker, F. Maiani, Brill, Lediden-Boston 2016, s. 198.  
450 Dz. Urz. UE L 180 z 2013 r., dalej jako rozporządzenie Dublin III. 
451 Orzeczenie ETPC z 21 stycznia 2011 r. M.S.S. przeciwko Belgii i Grecji numer sprawy 30696/09 oraz wyrok 

TSUE z 14 listopada 2013 r. Bundesrepublik Deutschland przeciwko KavehPuid, C-4/11, CLI:EU:C:2013:740 

oraz N.S. przeciwko Secretary of State for the Home Department, M.E. i inni przeciwko Refugee Applications 

Commissioner i Minister for Justice, Equality and Law Reform wyrok TSUE z 21 grudnia 2011 r. w sprawach 

połączonych, C-411/10 i C-493/10, ECLI:EU:C:2011:865. 
452 S. Peers, Reconciling the Dublin System with European Fundamental Rights and the Charter, ERA Forum No 

15, EU Justice 2015, s. 490.  
453 L. Jakuleviviene, Vulneable Persons as a New Sub-Group of Asylum Seekers?…, s. 360-361.  
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nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa 

członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela 

państwa trzeciego lub bezpaństwowca454, które przyznało Europol uprawnienia do 

dostępu do bazy Eurodac w celu wykrywania aktów terrorystycznych i innych 

poważnych przestępstw455, co spotkało się ze sprzeciwem456.  

− dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca2013 r. 

w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej457 

stosowana jest obligatoryjnie do wniosków o nadanie statusu uchodźcy i o udzielenie 

ochrony uzupełniającej, co ma poprawić efektywność postępowań458 a nie zapewniać 

ich identyczne rezultaty459. Dyrektywa ta potwierdza zasadę, że nie zatrzymuje się 

wnioskodawców, jeżeli wyłącznym powodem ich zatrzymania byłoby to, że ubiegają 

się o udzielenie ochrony międzynarodowej, co jest nota bene sprzeczne 

z rozporządzeniem Eurodac460. 

− 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 międzynarodową461, która zmieniła m.in. standardy 

detencji462 z uwagi zobowiązanie państw do przestrzegania wymogów konieczności 

i proporcjonalności463. Zawiera także zestaw gwarancji proceduralnych m.in. dostęp do 

 
454 Dz. Urz. UE L 180 z 2013 r., dalej jako rozporządzenie 603/2013.  
455 N. Novoula, The Recast Eurodac Regulation. Are Asylum Seekers Treated as Suspected Criminals?..., s. 247.   
456 Krytykę wyraził Europejski Inspektor Ochrony Danych i PE oraz UNHCR, zob. A. Orav, Fingerprinting 

migrants: Eurodac Regulation, At a glance 2015, November doc. PE 571.346, dokument na stronie: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571346/EPRS_ATA%282015%29571346_EN.pdf 

(dostęp: 4.03.2021) oraz UNHCR, An Efficient and Protective Eurodac, s. 58 dokument na stronie: 

https://www.refworld.org/docid/50ad01b72.html (dostęp: 4.03.2021).  
457 Dz. Urz. UE L 180 z 2013 r., dalej jako dyrektywa 2013/32/UE.  
458 Opisuje zasady przyjmowania wniosków, gwarancje dla wnioskodawców (m.in. dostępność darmowej pomocy 

prawnej i tłumacza, możliwość kontaktu z organizacją pozarządową), obowiązki nałożone na wnioskodawców, 

wymogi dotyczące wywiadów, zestaw gwarancji dla przedstawicieli grup szczególnie wrażliwych w tym 

małoletnich bez opieki, zasady postępowania z wnioskami uznanymi za wycofane i z wnioskami 

niedopuszczalnymi oraz kolejnymi.  
459 C. Costello, E. Hancox, The Recast Asylum Procedure Directive 2013/32/EU: Caught between the Stereotypes 

of the Abusive Asylum-Seeker and the Vulnerable Refugee…, s. 391.  
460 S. Peers, EU Justice…, s. 303.  
461 Dz. Urz. UE L 180 z 2013 r., dalej jako dyrektywa 2013/33/UE.  
462 S. Peers, EU Justice…, s. 311.  
463 UNHCR, UNHCR Annotated Comments to Directive 2013/33/EU of the European Parliament and Council of 

26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast) to assist 

with transposition and implementation, s. 5, dokument na stronie: https://www.refworld.org/pdfid/5541d4f24.pdf 

(dostęp: 4.03.2021).  
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informacji w języku, w którym wnioskodawca zna i do bezpłatnej pomocy prawnej, a 

także rozszerzono listę osób specjalnej troski.    

 

Ww. dokumenty prawne, wchodzące w skład prawa UE, posiadają jednolitą definicję 

małoletniego464 i małoletniego bez opieki465. Stanowi to dowód na rozwój i pogłębianie idei 

praw człowieka i dziecka w UE oraz jednolitych standardów, które są zgodne m.in. 

z Konwencją o Prawach Dziecka466. Dlatego państwa członkowskie biorąc pod uwagę 

najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka przy udzielaniu ochrony małoletniemu bez opieki, 

powinny w szczególności uwzględniać zasadę jedności rodziny, dobro i rozwój społeczny 

małoletniego, prawo do nauki i względy bezpieczeństwa oraz opinię małoletniego, stosownie 

do jego wieku i dojrzałości przy stosowaniu prawa UE. Należy zgodzić się z J. Chlebnym, że 

szczególna sytuacja małoletnich bez opieki „wynika z potrzeby ochrony ich praw i uznania, że 

w toku postępowania osoby te mogą napotkać trudności w realizacji uprawnień strony 

postępowania”467.  

Prawo UE gwarantuje małoletniemu bez opieki w procedurze ubiegania się o status 

uchodźcy i ochrony uzupełniającej, uprawnienia o charakterze materialnym i proceduralnym468. 

Głównym celem dyrektyw 2011/05/UE oraz 2013/33/UE jest po pierwsze to, by państwa 

członkowskie stosowały wspólne kryteria identyfikacji osób rzeczywiście potrzebujących 

ochrony międzynarodowej. Po drugie, by osoby takie miały dostęp do minimalnego poziomu 

świadczeń we wszystkich państwach członkowskich. Ponadto celem jest zapewnienie równego 

traktowania wnioskodawców o nadanie statusu uchodźcy na obszarze całej UE, dlatego prawo 

UE powinno być stosowane na wszystkich etapach i we wszystkich rodzajach postępowań 

 
464 Oznacza obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który nie ukończył 18 lat. 
465 Oznacza małoletniego, który przybywa na terytorium państw członkowskich bez opieki osoby dorosłej 

odpowiedzialnej za niego z mocy prawa danego państwa członkowskiego lub z mocy praktyki stosowanej w 

danym państwie członkowskim, dopóki nie zostanie on faktycznie objęty opieką przez taką osobę; pojęcie to 

obejmuje również małoletniego, który zostaje pozbawiony opieki po przybyciu na terytorium państw 

członkowskich. 
466 S. Peers, UE Justice and Home Affairs Law, Tom 1, 4th ed., Oxford EU Law Library, Oxford 2016, s. 277.  
467 J. Chlebny, Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 298.  
468 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w 

sprawie wniosku  dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm 

dotyczących kwalifikowania i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub 

beneficjentów ochrony międzynarodowej oraz zakresu udzielanej ochrony (przekształcenie) – COM (2009) 551 

wersja ostateczna/2 – 2009/0164 (COD) (2011/C 18/14), Dz. Urz. UE C 18/80 z 19.01.2011, wniosek 2.7., 

dokument na stronie: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2009&number=551&version=ALL&

language=en (dostęp: 4.03.2021).  
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w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, we wszystkich miejscach oraz ośrodkach 

przyjmujących wnioskodawców469.  

Niezmiernie istotne jest to, że w ww. dyrektywach wskazano, że państwa członkowskie 

powinny być uprawnione do wprowadzania lub utrzymywania przepisów korzystniejszych niż 

normy określone w dyrektywach w odniesieniu do obywateli państw trzecich lub 

bezpaństwowców ubiegających się o ochronę międzynarodową w danym państwie 

członkowskim, przy założeniu, że powodem złożenia takiego wniosku jest to, 

że zainteresowana osoba jest uchodźcą w rozumieniu Konwencji Genewskiej lub osobą 

kwalifikującą się do otrzymania ochrony uzupełniającej. Takie określenie w prawie UE 

gwarancji materialnych uchodźców w procedurze o przyznanie statusu uchodźcy, jest oznaką 

dalszego rozwijania i wyznaczania minimalnych standardów regionalnych ochrony praw 

uchodźców. Ponadto jest wyznaczeniem minimalnych standardów, czyli wspólnych praktyk 

oraz praw udzielanych każdemu uchodźcy bez względu na jakiekolwiek przymioty470.  

Nie może ujść uwadze, że na podstawie ww. dyrektyw państwa członkowskie powinny 

w pierwszym rzędzie dążyć do najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka zgodnie 

z Konwencją o Prawach Dziecka. Oceniając najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka, 

należy w szczególności uwzględniać zasadę jedności rodziny, dobro i rozwój społeczny 

małoletniego, względy bezpieczeństwa oraz opinię małoletniego, stosownie do jego wieku 

i dojrzałości471. 

Wyżej wymienione dyrektywy jako cześć prawa UE, zawierają definicję i zakres statusu 

uchodźcy określone jak w Konwencji Genewskiej i Protokole Nowojorskim472. Zgodnie z art. 2 

lit. d) dyrektywny 2011/95/EU uchodźcą jest obywatel państwa trzeciego, który na skutek 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, 

przekonań politycznych lub przynależności do szczególnej grupy społecznej przebywa poza 

państwem swojego obywatelstwa i nie może lub nie chce z powodu tej obawy korzystać 

z ochrony tego państwa lub bezpaństwowca, który przebywając z takich samych powodów jak 

 
469 P. Sadowski, Can Terrorists Be Denied a Refugee Status?, The Polish Quarterly Of International Affairs, 2015, 

nr 4, s. 91-102.  
470 P. Sadowski, Wspólny Europejski System Azylowy: historia, stan obecny i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, s. 92.  
471 Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Draft Report on the Proposal for a Directive of the 

European Parliament and of the Council on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country 

Nationals or Stateless Persons as Beneficiaries of International Protection and the Content of the Protection 

Granted (Recast), dok 2009/0164(COD), dokument na stronie: https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2009_164 

(dostęp: 4.03.2021).  
472 S. Peers, Legislative Update: EU Immigration and Asylum. Competence and Decision-Making in the Treaty of 

Lisbon, EJML 2008, Tom 10. nr 2, s. 233.  
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wyżej poza państwem swojego dawnego miejsca zwykłego pobytu, nie może lub nie chce 

z powodu tej obawy powrócić do tego państwa i do którego nie ma zastosowania art. 12473. 

Definicja została wypracowana na podstawie dorobku Konwencji Genewskiej i stanowi jej 

powtórzenie, niemniej definicja ta nie jest kompletna i ostra. Co oznacza, że może być ona 

poszerzona lub zmieniona poprzez względniejsze sformułowanie m.in. definicji uchodźcy 

przez poszczególne kraje członkowskie UE474. Co więcej, brak ochrony przed 

prześladowaniem, stanowi także powód do ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy475.  

Prawo UE, oprócz statusu uchodźcy, posiada definicję oraz gwarantuje tzw. ochronę 

uzupełniającą476. Ochrona ta odnosi się zarówno do małoletnich, małoletnich bez opieki, 

dorosłych i ma charakter komplementarny - dodatkowy wobec ochrony uchodźców 

przewidzianej w Konwencji Genewskiej. Stanowi tym samym rozwinięcie praw i ochrony 

udzielanych uchodźcom oraz jest gwarancją szerszej ochrony uchodźców niż przewiduje to 

Konwencja Genewska. Ochrona uzupełniająca to zespół praw przyznawany osobom 

ubiegającym się o status uchodźcy na terenie UE, które nie spełniają warunków do nadania im 

statusu uchodźcy. Są to osoby, którym w razie powrotu do ich krajów pochodzenia może 

rzeczywiście grozić „poważna krzywda”477 w rozumieniu definicji zawartej w dyrektywie 

2011/95/UE w art. 15. 

 
473 Zob. art. 12 dyrektywy 2011/95/UE Obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec zostaje wykluczony z 

możliwości uzyskania statusu uchodźcy, jeśli: a) jest objęty zakresem stosowania art. 1 lit. D konwencji 

genewskiej odnoszącego się do ochrony lub pomocy otrzymywanej od organów lub agencji Organizacji Narodów 

Zjednoczonych innych niż Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców; jeśli taka ochrona lub 

pomoc ustały z jakichkolwiek powodów, a położenie takich osób nie zostało ostatecznie uregulowane zgodnie z 

odpowiednimi rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, osoby takie kwalifikuje się tym 

samym do korzystania ze świadczeń określonych w niniejszej dyrektywie; b) jest uważany przez właściwe organy 

państwa, w którym się osiedlił, za osobę mającą prawa i obowiązki związane z posiadaniem obywatelstwa tego 

państwa lub posiadającą prawa i obowiązki im równorzędne. Obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec 

zostaje wykluczony z możliwości otrzymania statusu uchodźcy, jeżeli istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że: 

a) dokonał zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennej, zbrodni przeciwko ludzkości w rozumieniu aktów 

międzynarodowych opracowanych w celu ustanowienia przepisów odnoszących się do tych zbrodni; b) popełnił 

poza państwem, które go przyjęło, poważne przestępstwo o charakterze niepolitycznym, zanim został przyjęty 

jako uchodźca, czyli zanim wydano mu zezwolenie na pobyt na podstawie nadanego statusu uchodźcy; szczególnie 

okrutne czyny, nawet jeśli zostały popełnione z rzekomo politycznych pobudek, można zakwalifikować jako 

poważne zbrodnie o charakterze niepolitycznym; c) jest winny czynów sprzecznych z celami i zasadami 

Organizacji Narodów Zjednoczonych określonymi w preambule i art. 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych. 
474 Zob. wyrok ETPC w sprawie Chahal przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 15 listopada 1996 r. numer sprawy 

22414/93, także wyrok ETPC w sprawie Ahmed przeciwko Austrii z 17 grudnia 1996 r. numer sprawy 25964/94.   
475 W. Czapliński, A. Serzysko, Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii 

Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszaw 2017, s. 133 i n.  
476 Tymczasowe środki ochrony przysługują pewnym grupom prześladowanych osób, które nie spełniają 

podstawowego wymogu Konwencji Genewskiej tj. indywidualnego prześladowania, a zostały zmuszone do 

opuszczenia swojego kraju pochodzenia w związku z niebezpieczeństwem lub zagrożeniem życia lub zdrowia. 

Najczęściej chodzi o osoby uciekające z krajów lub regionów objętych działaniami wojennymi lub wojną domową, 

zob. W. Czapliński, A. Serzysko, Współpraca…, s. 144. 
477 Poważna krzywda, na którą osoba niebędąca obywatelem UE byłaby narażona w razie powrotu do swojego 

kraju pochodzenia lub – w przypadku bezpaństwowca – do państwa będącego dawnym miejscem jego zwykłego 
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Ochrona międzynarodowa, jak nazywany jest status uchodźcy i ochrona uzupełniająca, 

przyznawana przez przyjmujące państwo UE zawiera następujące prawa i gwarancje: 

1. Ochrona przed odesłaniem – non-refoulement wynikająca m.in. z art. 21 dyrektywy 

2011/95/UE.  

2. Dostęp do informacji o prawach i obowiązkach w języku, który jest zrozumiały lub 

można racjonalnie przypuszczać, że jest on zrozumiały – art. 22 dyrektywy 2011/95/UE. 

3. Ochrona jedności rodziny – art. 23 dyrektywy 2011/95/UE. 

4. O ile nie sprzeciwiają się temu ważne względy bezpieczeństwa narodowego lub porządku 

publicznego, wydawanie po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej – art. 24 i 25 dyrektywy 2011/95/UE: 

a. zezwoleń na pobyt – ważnych przez co najmniej trzy lata w przypadku uchodźców i 

przez co najmniej jeden rok (dwa lata w razie przedłużenia) w przypadku 

beneficjentów ochrony uzupełniającej; oraz 

b. dokumentów podróży umożliwiających podróżowanie poza terytorium krajowe – w 

przypadku beneficjentów ochrony uzupełniającej, jedynie wówczas, gdy nie są oni 

w stanie uzyskać paszportu krajowego. 

5. Dostęp do zatrudnienia i związanych z zatrudnieniem możliwości kształcenia i szkolenia, 

przy zapewnieniu równego traktowania pod względem warunków zatrudnienia – art. 26 

dyrektywy 2011/95/UE. 

6. Dostęp do kształcenia – traktowanie małoletnich na równi z własnymi obywatelami, 

a osób dorosłych na równi z obywatelami państw trzecich legalnie przebywającymi na 

terytorium danego państwa - art. 27 dyrektywy 2011/95/UE. 

7. Równy dostęp do procedur uznawania zagranicznych dyplomów i kwalifikacji 

zawodowych – art. 28 dyrektywy 2011/95/UE. 

8. Traktowanie na równi z obywatelami w sprawach opieki społecznej (w przypadku 

ochrony uzupełniającej może być ono ograniczone do podstawowych świadczeń) – art. 

29 dyrektywy 2011/95/UE. 

 
pobytu, obejmuje: karę śmierci lub egzekucję; tortury lub nieludzkie lub poniżające traktowanie, lub karanie; 

poważne indywidualne zagrożenie życia lub fizycznej integralności osoby cywilnej wynikające z masowej 

przemocy w sytuacjach konfliktów zbrojnych, zob. wyrok TSUE z 17 lutego 2009 Meki Elgafaji i NoorElgafaji 

przeciwko Staatssecretaris van Justitie, numer sprawy C-465/07, ECLI:EU:C:2009:94; zob. również wyrok TSUE 

z 30 stycznia 2014 r. Aboubacar Diakite przeciwko Commissairegénéralauxréfugiés et auxapatrides, C-285/12, 

ECLI:EU:C:2014:39. 
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9. Przedstawicielstwo dla małoletnich bez opieki – sprawowane przez opiekuna prawnego 

lub, w razie konieczności, przez organizację odpowiedzialną za dobro małoletnich, lub 

zapewnienie innego rodzaju właściwego przedstawicielstwa zgodnie z zasadami 

krajowego systemu prawnego – art. 30 dyrektywy 2011/95/UE. 

10. Dostęp do zakwaterowania zapewniany na takich samych zasadach, co innym 

obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym na terytorium danego państwa – 

art. 32 dyrektywy 2011/95/UE. 

11. Swoboda przemieszczania się po terytorium krajowym na takich samych warunkach i z 

tymi samymi ograniczeniami, jakie są przewidziane dla innych obywateli państw trzecich 

legalnie przebywających na terytorium danego państwa – art. 33 dyrektywy 2011/95/UE.  

12. Dostęp do ułatwień integracyjnych – art. 34dyrektywy 2011/95/UE. 

13. W razie potrzeby zapewnienia pomocy w związku z repatriacją – art. 35 dyrektywy 

2011/95/UE. 

Małoletni bez opieki, jako osoba szczególnej troski, ma zapewnione dodatkowe 

prawa478. W art. 23 dyrektywy 2013/33/UE wskazano, że najlepsze zabezpieczenie interesów 

dziecka, jest jednym z priorytetów branych pod uwagę przy zapewnieniu poziomu życia 

odpowiedniego dla fizycznego, psychicznego, duchowego, moralnego i społecznego rozwoju 

małoletniego.  

Najważniejsze i najbardziej znaczące gwarancje, jakie otrzymuje małoletni bez opieki, 

zgodnie z prawem UE, to zapewnienie reprezentacji przez przedstawiciela, którego 

obowiązkiem jest reprezentować i pomagać małoletniemu bez opieki, aby otrzymał on należne 

mu ochronę i opiekę zgodnie z art. 24 dyrektywy 2013/33/UE. Przedstawiciel swoje obowiązki 

wypełnia zgodnie z zasadą najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka i powinien mieć 

odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi i uchodźcami. Powinien mieć niezbędną wiedzę 

specjalistyczną w dziedzinie opieki nad dzieckiem w celu zabezpieczenia potrzeb prawnych, 

socjalnych, zdrowotnych, psychologicznych, materialnych i edukacyjnych małoletnich bez 

opieki. Agencje lub osoby, których interesy mogłyby być potencjalnie sprzeczne z interesami 

dziecka, nie powinny zostać zakwalifikowane do sprawowania opieki prawnej479. Również 

UNHCR wskazuje, że „opiekun lub doradca powinien posiadać konieczną wiedzę w dziedzinie 

opieki nad małoletnim, aby zapewnić ochronę interesów małoletniego i odpowiednie 

 
478 P. Sadowski, Wspólny…, s. 97-99.  
479 Komentarz Ogólny nr 6 (2005) Traktowanie dzieci pozostawionych bez opieki i odseparowanych, 

przebywających poza krajem pochodzenia Komitetu Praw Dziecka trzydziestej dziewiątej sesji 17 maja – 3 

czerwca 2005 r., [w:] Prawa Dziecka. Dokumenty…, s. 466.  



105 
 

zaspokojenie jego potrzeb”480. Organizacja Save the Children podkreśla, że rola opiekunów, 

doradców lub reprezentantów może być różna w zależności od prawa kraju przyjmującego. 

W wielu krajach funkcje opiekunów lub doradców pełnią osoby lub instytucje reprezentujące 

małoletniego bez opieki ubiegającego się o ochronę międzynarodową (reprezentacja prawna). 

Jednak opiekunowie, doradcy i reprezentanci prawni mają, co do zasady inne role, a co za tym 

idzie mogą mieć różne uprawnienia. W ocenie organizacji Save the Children nie zawsze jest 

jasne, jakie obowiązki mają konkretne podmioty481.  

Małoletni bez opieki składający wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 

od momentu wjazdu na terytorium państwa członkowskiego do momentu, w którym są 

zobowiązani opuścić terytorium państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek 

o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w którym wniosek jest rozpatrywany, są 

umieszczani: 1) z pełnoletnimi krewnymi; w rodzinie zastępczej; 2) w ośrodkach dla 

cudzoziemców specjalnie przystosowanych do przyjmowania małoletnich; 3) innych miejscach 

zakwaterowania odpowiednich dla małoletnich. Co istotne, małoletnich bez opieki zgodnie 

z dyrektywą 2013/33/UE nigdy nie zatrzymuje się w więzieniach. W wyjątkowych 

okolicznościach można dokonać zatrzymania w placówkach dysponujących personelem 

i udogodnieniami, które odpowiadają potrzebom osób w ich wieku, jednak należy wtedy 

zapewnić zakwaterowanie oddzielnie od dorosłych i jak najszybciej zwolnić482.  

Zatrzymanie odbywa się tylko w ostateczności, gdy zostanie ustalone, że nie można 

skutecznie zastosować łagodniejszych środków przymusu i zarządza się na możliwie najkrótszy 

okres oraz podejmuje się starania zmierzające do zwolnienia zatrzymanych małoletnich 

i umieszczenia ich w odpowiednich miejscach zakwaterowania dla małoletnich. Na co warto 

wskazać uwagę rozpatrując środki przymusu i czas ich trwania, małoletni bez opieki ma prawo 

do pozostania, w tym pozostawania na wolności w państwie członkowskim UE, do czasu 

rozpoznania odwołania od pierwszej decyzji w jego sprawie483. 

Naczelnym kryterium traktowania małoletnich bez opieki przez państwa członkowskie 

jest interes małoletniego (art. 11 ust. 2 dyrektywy 2013/32/UE). Dlatego wychodząc ze 

 
480 Komentarz Ogólny nr 6 (2005) Traktowanie dzieci pozostawionych bez opieki i odseparowanych, 

przebywających poza krajem pochodzenia Komitetu Praw Dziecka trzydziestej dziewiątej sesji 17 maja – 3 

czerwca 2005 r., [w:] Prawa Dziecka. Dokumenty…, s. 466. 
481 W. Spindler, Separated Children in Europe Programme, The situation of separated children in Central Europe 

and The Baltic countries, dokument na stronie: 

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/1844.pdf (dostęp: 1.03.2021). 
482 S. Ruxton, Separated Children and EU Asylum and Immigration Policy, UNHCR Save the Children 2003, s. 

10.   
483 A. Reneman, EU Asylum Procedures and the Right to Effective Remedy, Leiden 2012, s. 413.  
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szczególnych potrzeb związanych z sytuacją materialną i psychiczną małoletniego bez opieki, 

nigdy nie zatrzymuje się w więzieniach oraz zapewnia się w zakresie, w jakim jest to możliwe, 

zakwaterowanie w placówkach dysponujących personelem i udogodnieniami, które 

odpowiadają potrzebom osób w ich wieku. Wiąże się to z obowiązkiem państwa 

członkowskiego do zapewnia poziomu życia odpowiedniego dla fizycznego, psychicznego, 

duchowego, moralnego i społecznego rozwoju małoletniego bez opieki484. Dlatego też państwa 

członkowskie przyznają małoletnim dzieciom wnioskodawców oraz wnioskodawcom, którzy 

są małoletni, dostęp do systemu kształcenia na podobnych warunkach, jak własnym 

obywatelom, do czasu faktycznego wykonania wobec nich lub ich rodziców środka w postaci 

wydalenia. Takie kształcenie może być prowadzone w ośrodku dla cudzoziemców. W razie 

potrzeby dla małoletnich organizuje się zajęcia przygotowawcze, w tym kursy językowe, 

mające na celu ułatwienie im dostępu do systemu kształcenia oraz uczestnictwa w tym 

systemie485.  

Kolejnym ważnym i znaczącym prawem małoletniego bez opieki jest prawo do nauki. 

Możliwość podjęcia nauki daje mu szansę na dalszy normalny rozwój. Ponadto edukacja jest 

jednym z elementów efektywnej ochrony przed wykorzystaniem seksualnym, przymusową 

niewolniczą pracą, albo nawet wcieleniem w różnego rodzaju formacji paramilitarnych lub grup 

przestępczych486. Edukacja ma nie tylko ułatwić asymilacje czy wyrównać szansę na lepszy 

start w dorosłe życie, ale także uchronić małoletnich przed ich wykorzystywaniem, poprzez 

poszerzenie wiedzy i świadomości.   

Państwa członkowskie jak najszybciej podejmują działania mające na celu zapewnienie 

reprezentacji małoletniego bez opieki i pomocy małoletniemu przez przedstawiciela487, aby 

umożliwić małoletniemu korzystanie z praw i uruchomienie procedury uchodźczej. 

Małoletniego bez opieki informuje się bezzwłocznie o wyznaczeniu przedstawiciela, który 

wypełnia swoje obowiązki zgodnie z zasadą najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka, 

oraz musi posiadać niezbędną w tym celu wiedzę fachową. Z uwagi na dobrostan i rozwój 

 
484 C. Haruschka, The (Reformed) Dublin III Regulation – A Tool for Enhanced Effectiveness and Higher Standards 

of Protection?, ERA Forum, 2014, nr 15, s. 476.  
485 M. Nowak, The Right…, s. 245.  
486 P. Christie, R. Sidhu, Governmentality and ‘fearless speech’: framing the education of asylum seeker and 

refugee children in Australia, Oxford Review of Education, 2006 Tom 32, nr 4, s. 449.  
487Przedstawiciel oznacza osobę lub organizację wyznaczoną przez właściwe organy w celu udzielenia pomocy 

małoletniemu bez opieki i reprezentowania go w procedurach przewidzianych w niniejszej dyrektywie z myślą o 

zapewnieniu najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka oraz dokonywania w jego imieniu czynności 

prawnych w razie potrzeby. W przypadku gdy przedstawicielem wyznaczona została organizacja, wskazuje ona 

osobę odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków przedstawiciela w stosunku do małoletniego bez opieki 
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społeczny małoletniego, zmiana osoby sprawującej funkcję przedstawiciela488 może nastąpić 

jedynie w razie konieczności.  

Kolejną zasadą traktowania małoletnich bez opieki, w ramach reżimu UE, jest zakaz 

rozdzielania rodzeństwa oraz minimalizowania zmiany miejsca zamieszkania określony 

w art. 23 dyrektywy 2013/33/UE. Ważnym jest także, że państwa członkowskie rozpoczynają 

poszukiwanie członków rodziny małoletniego bez opieki489, w razie potrzeby korzystając 

z pomocy organizacji międzynarodowych lub innych właściwych organizacji, tak szybko jak 

to możliwe, po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, w celu jak 

najlepszego zabezpieczenia jego interesów. W przypadkach, gdy życie lub bezpieczeństwo 

małoletniego albo jego bliskich krewnych mogą być zagrożone, szczególnie jeżeli pozostali oni 

w kraju pochodzenia, konieczne jest zadbanie o zapewnienie poufności gromadzenia, 

przetwarzania i obiegu informacji dotyczących tych osób, tak aby uniknąć zagrożenia dla ich 

bezpieczeństwa490. 

Gwarancjami materialnymi małoletniego bez opieki w procedurze o ustalenie statusu 

uchodźcy są, m.in. prawo do informacji przynajmniej o ustalonych świadczeniach i warunkach 

ich przyjmowania. Informacje o dostępnych możliwościach pomocy muszą być przekazane 

w formie pisemnej oraz w języku zrozumiałym. Niezwykle ważnym jest, aby przedstawiciel 

nie tylko przekazał takie informacje, ale także by podjął czynności, aby uzyskać odpowiednią 

(w najlepszym interesie) pomoc materialną dla małoletniego bez opieki.   

Kolejną gwarancją przyznaną małoletniemu bez opieki w postępowaniu o udzielenie 

statusu uchodźcy, jest swobodna przemieszczania się w granicach terytorium państwa 

członkowskiego na terenie, którego został złożony wniosek. Gwarancja ta ma ograniczenia 

w stosunku do małoletniego bez opieki. Ta szczególna grupa osób z uwagi na swój wiek lub 

różny poziom rozwój psychicznego, a także poszczególne uwarunkowania prawne w krajach 

członkowskich, nie ma pełnej swobody i decyzyjności w dowolnym przemieszczaniu się. 

Po pierwsze małoletni bez opieki umieszczany jest w z pełnoletnimi krewnymi, w rodzinie 

zastępczej, w specjalnych ośrodkach dla małoletnich lub innych specjalnych miejscach. 

Po wtóre przedstawiciel czuwa, aby były to miejsca lub okoliczności, które będą w najlepszym 

interesie małoletniego podług możliwości jakimi dane państwo członkowskie dysponuje. 

 
488 Organizacje lub osoby, których interesy kolidują lub mogą kolidować z interesami małoletniego bez opieki, nie 

mogą zostać przedstawicielami. 
489 Zob. J. Bhabha, Not a sack of potatoes: moving and removing children across borders, Public Interest Law 

Journal, 2006, tom 15, s. 197. 
490 Zob. S. Peers, Reconciling…, s. 490.  
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Ponadto wewnętrzne przepisy każdego z państw członkowskich mogą ograniczać swobodę 

i niekontrolowane przemieszczanie się dzieci.  

Małoletni bez opieki może zostać poddany profilaktycznym badaniom medycznym oraz 

zapewniane mu są świadczenia materialne pozwalające na odpowiedni poziom życia, 

gwarantujące ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego. W stosunku do małoletnich bez 

opieki nie można uzależniać zapewnienia świadczeń materialnych i poziomu ochrony od faktu 

posiadania wystarczających środków do życia na poziomie odpowiednim do ich stanu zdrowia 

i utrzymania. Także państwa członkowskie zapewniają wnioskodawcom niezbędną opiekę 

zdrowotną, która obejmuje przynajmniej opiekę medyczną w nagłych przypadkach oraz 

podstawowe leczenie chorób i poważnych zaburzeń psychicznych491. 

Ponadto standardy UE w zakresie traktowania małoletnich bez opieki nie ograniczają 

się tylko do nadawania praw i obowiązków, ale także odnoszą się do organów państw 

członkowskich i ich standardów postępowania.  

Podstawowym standardem, o którym już wspomniano jest przydzielenie 

przedstawiciela. Dlatego pracujący z małoletnimi bez opieki muszą być odpowiednio 

wyszkoleni w zakresie potrzeb małoletnich i kontynuować takie szkolenia oraz są związani 

krajowymi przepisami dotyczącymi poufności w odniesieniu do każdej informacji uzyskanej 

podczas wykonywania swojej pracy. Musza stale podnosić swoje kwalifikacje o dobywać 

w tym kierunku kursy i szkolenia.  

Gwarancje procesowe uregulowane w prawie UE, w stosunku do małoletniego bez 

opieki, są korzystniejsze i przystępniejsze niż gwarancje wynikające z Konwencji Genewskiej 

i innych umów międzynarodowych492. Dlatego postępowanie z wniosku małoletniego bez 

opieki w przedmiocie nadania statusu uchodźcy, cechuje się specjalnym traktowaniem 

małoletniego. Państwo przyjmujące odpowiedzialne jest za to, aby jak najwcześniej 

małoletniemu zapewnić reprezentację i pomoc celem skorzystania z praw i wypełnienia 

wszelkich prawnych obowiązków. Małoletniego bezzwłocznie informuje specjalny organ 

powołany w każdym państwie członkowskim493, o wyznaczeniu mu przedstawiciela, w języku 

dla niego zrozumiały. Sytuacją nadzwyczajną i będąca wyjątkiem od wyznaczania 

 
491 P. Sadowski, Wspólny…, s. 122.  
492 K. Myszona-Kostrzewa, Prawo międzynarodowe…, s. 20.  
493 Państwa członkowskie wyznaczają dla wszystkich procedur organ rozstrzygający, który będzie odpowiedzialny 

za odpowiednie rozpatrywanie wniosków. Państwa członkowskie zapewniają, aby organ ten dysponował 

odpowiednimi środkami, w tym wystarczającą liczbą wykwalifikowanych pracowników, aby mógł wypełniać 

swoje zadania, a personel rozstrzygający był odpowiednio przeszkolony.  
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małoletniemu bez opieki przedstawiciela jest przypadek, gdy małoletni bez opieki według 

wszelkiego prawdopodobieństwa osiągnie wiek 18 lat przed wydaniem decyzji w pierwszej 

instancji. Z uzyskaniem wieku 18 lat, traci on status osoby specjalnego traktowania i uważany 

jest przez prawo za dorosłego, zgodnie z art. 25 ust. 2 dyrektywy 2013/32/UE. Gwarancja 

wyznaczania przedstawiciela ma na celu ustrzeżenie małoletniego przed podejmowaniem 

decyzji samemu, bez przemyślenia lub odpowiedniego rozeznania w prawie i jego sytuacji 

faktycznej oraz prawnej w procedurach uchodźczych. Małoletnim bez opieki ubiegającym się 

o azyl, zgodnie z prawem UE, należy zapewnić reprezentację, gdy tylko złożą wniosek 

o udzielenie azylu494. Ustawodawstwo nie przewiduje jednak ustanowienia przedstawiciela od 

chwili wykrycia małoletniego bez opieki przez organy. Państwa członkowskie mogą powołać 

tę samą osobę lub różne osoby do sprawowania funkcji przedstawiciela, której celem jest 

pomoc małoletniemu bez opieki ubiegającemu się o status uchodźcy w trakcie procedury 

azylowej oraz zapewnienie dobrostanu małoletniego, kiedy jego wniosek jest procedowany.  

Następnie po skutecznym złożeniu wniosku o przyznanie statusu uchodźcy, zgodnie 

z rozporządzeniem Dublin III, wniosek taki podlega sprawdzeniu pod kątem przesłanek tam 

zawartych. Generalną zasadą jest, że wnioski składane przez małoletnich bez opieki o nadanie 

statusu uchodźcy muszą być rozpatrywane przez organy państwa członkowskiego, w którym 

legalnie przebywają członkowie jego rodziny, rodzeństwo lub krewni (art. 8)495. 

W postępowaniu tym bierze się pod uwagę najlepszy interes dziecka496. W przypadku braku 

 
494Sugeruje się niezależną i formalnie akredytowaną organizację mającą siedzibę w każdym kraju, który wyznaczy 

opiekuna lub doradcę, jako jak tylko dziecko bez opieki zostanie zidentyfikowane. Powinien to mieć opiekun lub 

doradca z niezbędną wiedzą fachową w zakresie opieki nad dziećmi, tak aby zapewnił zabezpieczenie prawne, 

społeczne, medyczne i psychologiczne dziecka, a także czuwał czy potrzeby są odpowiednio zaspokajane podczas 

postępowań o nadanie statusu uchodźcy i do momentu znalezienia i wdrożenia trwałego rozwiązania dla dziecka. 

Opiekun lub doradca działa jako łącznik między dzieckiem a istniejącym wyspecjalizowane agencjami/organami, 

które zapewniłyby ciągłość opieki wymaganej przez dziecko, zob. UNHCR, Wytyczne w kwestii polityki i procedur 

w postępowaniu z ubiegającymi się o ochronę międzynarodową małoletnimi bez opieki, luty 1997, dokument na 

stronie: http://www.unhcr.org/afr/publications/legal/3d4f91cf4/guidelines-policies-procedures-dealing-

unaccompanied-childrenseeking-asylum.html (dostęp: 26.02.2021). 
495 W wyroku TSUE z dnia 6 czerwca 2013 r. MA, BT i DA przeciwko Secretary of State for the Home Department, 

sąd musiał ustalić, które państwo było odpowiedzialnym państwem w przypadku małoletniego bez opieki, który 

przedłożył wnioski o udzielenie azylu w różnych państwach członkowskich UE. Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej wyjaśnił, że w przypadku braku członka rodziny przebywającego legalnie w państwie członkowskim, 

państwo, w którym fizycznie przebywa małoletni, jest państwem odpowiedzialnym za rozpatrzenie takiego 

wniosku. Tym samym Trybunał Sprawiedliwości oparł się na art. 24 ust. 2 Karty praw podstawowych, który 

stanowi, że we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes 

dziecka, zob. wyrok TSUE z 6 czerwca 2013 r., C-648/11, MA i inni przeciwko Secretary of State for the Home 

Department, ECLI:EU:C:2013:367.  
496 Dyrektywa Dublin III w art. 6 ust. 3 wskazuje, że przy ocenie, co najlepiej służy zabezpieczeniu interesów 

dziecka, państwa członkowskie ściśle współpracują za sobą, a w szczególności należycie uwzględniają następujące 

czynniki: a) możliwości ponownego połączenia rodziny, b) dobrostan i rozwój społeczny małoletniego; c) aspekty 

związane z bezpieczeństwem i ochroną, w szczególności jeżeli zachodzi ryzyko, że dziecko jest ofiarą handlu 

ludźmi; d) opinię małoletniego, stosownie do jego wieku i dojrzałości.  
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członka rodziny, rodzeństwa lub krewnego, odpowiedzialnym państwem członkowskim jest 

państwo, w którym małoletni złożył swój wniosek o udzielenie statusu uchodźcy, o ile leży to 

w jego interesie, na co wskazuje art. 8 Dublin III.  

 Dyrektywa 2013/32/UE w art. 10 ust. 3 przewiduje, że państwa członkowskie 

zapewniają, aby decyzje organu rozstrzygającego w sprawie wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej były podejmowane po odpowiednim rozpatrzeniu. W tym celu państwa 

członkowskie zapewniają, aby: a) wnioski były rozpatrywane, a decyzje podejmowane 

indywidualnie, obiektywnie i bezstronnie; b) uzyskiwane były precyzyjne i aktualne informacje 

z różnych źródeł, takich jak EASO oraz UNHCR i właściwe organizacje międzynarodowe 

zajmujące się prawami człowieka, na temat ogólnej sytuacji panującej w krajach pochodzenia 

wnioskodawców oraz, w razie potrzeby, w państwach, przez które przejeżdżali oni tranzytem 

oraz aby takie informacje były udostępniane personelowi odpowiedzialnemu za rozpatrywanie 

wniosków i podejmowanie decyzji; c) personel rozpatrujący wnioski i podejmujący decyzje 

znał stosowne normy mające zastosowanie w dziedzinie prawa azylowego i uchodźczego; 

d) personel rozpatrujący wnioski i podejmujący decyzje miał, w razie potrzeby, możliwość 

konsultacji z ekspertami na temat konkretnych zagadnień, takich jak kwestie medyczne, 

kulturowe, religijne oraz związane z dziećmi i płcią. Wyżej przedstawione zalecenia 

postępowania stanowią gwarancję, że pomimo nieporadności lub warunków osobistych 

małoletniego bez opieki, jego sytuacja jak i sytuacja kraju pochodzenia będzie rozpatrzona 

bezstronnie oraz kompleksowo497. 

 Dyrektywa 2013/32/UE zapewnia w art. 12 małoletnim bez opieki gwarancje polegające 

na tym, że są oni informowani w języku, który rozumieją lub co do którego można zasadnie 

przyjąć, że zostanie przez nich zrozumiany, o procedurze, której należy się poddać, oraz 

o swoich prawach i obowiązkach w trakcie tej procedury, jak również potencjalnych skutkach 

niewywiązywania się z tych obowiązków i braku współpracy z organami. Są oni informowani 

o terminach, o przysługujących im środkach służących spełnieniu obowiązku przedstawienia 

dowodów celem wykazania przesłanek uzyskania statusu uchodźcy, jak również 

o konsekwencjach wyraźnego lub dorozumianego wycofania wniosku. Informacje te udzielane 

są w terminie umożliwiającym im skorzystanie z praw zagwarantowanych. W razie potrzeby 

małoletni mogą skorzystać z pomocy tłumacza w celu przedłożenia swojej sprawy właściwym 

 
497 Zob. Wyrok ETPC z 14 lutego 2017 r., S.K. przeciwko Rosji, sprawa numer 52722/16. Także P. Sadowski, The 

European Court of Human Rights (ECtHR) Case of S.K. v. Russia, Judgment of 14 February 2017, Comparative 

Law Review, 2018, Tom 23, s. 225-281.  
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organom. Państwa członkowskie uznają za konieczne zapewnienie takiej pomocy przynajmniej 

w przypadku, gdy wnioskodawca ma być poddany przesłuchaniu, a bez takiej pomocy nie 

można zapewnić odpowiedniej komunikacji. W takim przypadku oraz w innych, gdy właściwe 

organy wzywają małoletniego, koszty takiej pomocy są pokrywane ze środków publicznych. 

Ponadto nie odmawia się im możliwości kontaktu z UNHCR lub jakąkolwiek inną organizacją 

świadczącą pomoc prawną lub inne doradztwo zgodnie z prawem krajowym danego państwa 

członkowskiego. Kolejną gwarancją procesową jest dostęp do informacji zawartych w aktach 

sprawy o sytuacji panującej w kraju pochodzenia oraz do informacji przekazywanych przez 

ekspertów w przypadku, gdy organ rozstrzygający uwzględnił te informacje przy 

podejmowaniu decyzji w sprawie wniosku. Małoletni bez opieki otrzymują w rozsądnym 

terminie zawiadomienie o decyzji organu rozstrzygającego w sprawie ich wniosku. Jeżeli 

doradca lub zastępca prawny jest prawnym przedstawicielem małoletniego, państwa 

członkowskie mogą powiadomić go o swojej decyzji zamiast powiadamiać wnioskodawcę. 

Ponadto są oni informowani o wyniku decyzji organu rozstrzygającego w języku, który 

rozumieją lub co do którego można zasadnie przyjąć, że zostanie przez nich zrozumiany, 

w przypadku, gdy nie korzystają z pomocy lub nie są reprezentowani przez doradcę lub 

zastępcę prawnego. Udzielone informacje obejmują informację o trybie odwołania się od 

decyzji odmownej.  

Dostęp do tłumaczy (zapewnianej przez organizacje lub osoby świadczące pomoc 

i doradztwo uchodźcom), jak i informacji zrozumiałych w języku małoletniego bez opieki jest 

gwarantem sprawiedliwej i zapewniającej najlepsze interesy małoletniego bez opieki procedury 

rozpoznania jego wniosku. Jest też gwarancją pełnego rozpatrzenia sytuacji życiowej 

i faktycznej498. Łączy się to z rozszerzonymi standardami podczas wywiadów, które powinny 

być przeprowadzane przez osobę tej samej płci (gdy wnioskodawca o to prosi) i w obecności 

tłumacza499. Także osoba prowadząca przesłuchanie dotyczące zasadniczej części wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej nie powinna nosić munduru wojskowego ani 

policyjnego. Małoletni bez opieki podczas wywiadu musi mieć możliwość złożenia dowodów, 

które w jego ocenie mają istotne znaczenie dla sprawy lub mogą wyjaśnić wątpliwości 

dotyczące różnych faktów. Gwarancje dotyczące protokołowania zwiększa art. 17 dyrektywy 

 
498 C. Costello, E. Hancox, The Recast Asylum Procedure Directive 2013/32/EU: Caught between the Stereotypes 

of the Abusive Asylum-Seeker and the Vulnerable Refugee…, s. 387.  
499 C. Bauloz, I. Garcia-Blanco, K. Moore, Press Coverage of the Refugee and Migrant Crisis in the EU: A Content 

Analysis of Five European Countries. Report Prepared for the United Nations High Commission for Refugee, 

December 2015, s. 10, dokument na stronie: https://www.unhcr.org/protection/operations/56bb369c9/press-

coverage-refugee-migrant-crisis-eu-content-analysis-five-european.html (dostęp: 4.03.2021).  
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2013/32/UE poprzez możliwość załączenia nagrania lub transkrypcji wywiadu oraz 

zapewnienie możliwości przedstawienia uwag lub wyjaśnień, ustnie lub pisemnie, dotyczących 

błędów w tłumaczeniu lub interpretacji w tekście protokołu lub stenogramu na końcu wywiadu 

lub w określonym terminie, zanim organ podejmie rozstrzygającą decyzję500. Ponadto 

przesłuchanie z osobą małoletnią bez opieki musi być przeprowadzone przez osobę posiadającą 

wiedzę o specjalnych potrzebach tej grupy osób oraz w warunkach, które pozwalają 

małoletniemu na wyczerpujące przedstawienie powodów złożenia wniosku. Małoletni bez 

opieki posiada gwarancję procesową, do poinformowania go przez przedstawiciela o znaczeniu 

i możliwych skutkach przesłuchania oraz w stosownych przypadkach, o sposobie 

przygotowania się do przesłuchania. Zgodnie z prawem UE, przedstawiciel musi mieć 

możliwość przedyskutowania sprawy z małoletnim przed wywiadem w ramach procedury oraz 

towarzyszenia mu w trakcie wywiadu501. Państwa członkowskie zapewniają obecność 

przedstawiciela bądź doradcy lub zastępcy prawnego dopuszczonych lub uprawnionych do 

takiej działalności na mocy prawa krajowego podczas przesłuchania oraz możliwość zadawania 

pytań lub zgłaszania uwag w ramach określonych przez osobę prowadzącą przesłuchanie. 

Co jest niezwykle ważne, małoletniemu bez opieki oraz ich przedstawicielom udziela się 

bezpłatnie informacji prawnych i proceduralnych, także w przypadku procedur cofnięcia 

ochrony międzynarodowej. Oznacza to, że małoletni bez opieki nie otrzymuje tylko pomocy 

faktycznej w postaci wsparcia przedstawiciela, który dba o jego interesy, ale musi otrzymać 

pomoc prawną w minimalnej postaci jak pouczenie i przedstawienie jego praw i obowiązków 

w procedurze uchodźczej. Gwarancjami procesowymi w trakcie przesłuchania są także 

obowiązki nakładane na państwa członkowie w stosunku do osób je przeprowadzających502 

i miejsc, w których one się odbywają503.  

 
500 Zob. P. Sadowski, Wspólny…, s. 120.  
501 W Polsce ustanawia się kuratora przed złożeniem wniosku przez małoletniego bez opieki o ochronę 

międzynarodową.  
502 Posiadanie odpowiednich kompetencji pozwalające uwzględnić osobiste i ogólne okoliczności towarzyszące 

złożeniu wniosku, w tym pochodzenie kulturowe, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową lub szczególne 

potrzeby wnioskodawcy. W miarę możliwości przesłuchiwanie przez osobę tej samej płci. Zastrzeżenie, aby osoba 

prowadząca przesłuchanie dotyczące zasadniczej treści wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej nie nosiła 

munduru wojskowego ani policyjnego. Państwa członkowskie zapewniają, aby przesłuchania małoletnich były 

prowadzone w sposób uwzględniający potrzeby dzieci, zob. Małoletni bez opieki. Polityka, praktyka oraz dane 

statystyczne dotyczących małoletnich cudzoziemców bez opieki w Polsce. Raport przygotowany przez Krajowy 

Punkt Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, Warszawa 2015, s. 20.  
503 Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku – opinie i doświadczenia dzieci i specjalistów. Podsumowanie, 

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2017, s. 4, dokument na stronie 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-child-friendly_justice-summary_pl.pdf (dostęp: 

1.03.2021).  
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Te gwarancje procesowe udzielane małoletniemu bez opieki są tak ważne z uwagi na 

to, że dyrektywa 2013/32/UE przewiduje w pewnych przypadkach odstępstwa od niektórych 

gwarancji przez wprowadzenie różnych trybów rozpatrywania wniosków. Istnieją sytuacje, 

kiedy wniosek o ochronę uchodźczą składa małoletni bez opieki lub jest jako taki 

identyfikowany, na granicy lub w strefach tranzytowych w trybie przyśpieszonym. Ponadto 

istnieją procedury pozwalające na podejmowanie decyzji na granicach lub w strefach 

tranzytowych bez pozwolenia na wjazd na terytorium państwa członkowskiego504. Proces 

przetwarzania wniosków składanych przez małoletnich bez opieki na granicy, w strefach 

tranzytowych lub w ramach postępowań prowadzonych w trybie przyspieszonym podlega 

ograniczeniom, które stosuje się wyłącznie w specjalnych przypadkach. W takich przypadkach 

przepisy ww. dyrektywy przyznają państwom prawo do nieprzyznawania automatycznego 

prawa do pobytu małoletnim bez opieki w trakcie rozpatrywania decyzji odmownej, pod 

pewnymi warunkami. Warunki te obejmują np. niezbędne usługi tłumaczeniowe i pomoc 

prawną oraz co najmniej tydzień na zwrócenie się do sądu lub trybunału z wnioskiem 

o przyznanie prawa do pozostania na terytorium do czasu rozpatrzenia odwołania. 

W stosunku do małoletniego bez opieki państwa członkowskie mogą przeprowadzać 

w ramach rozpatrywania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej badania lekarskie, 

mające na celu ustalenie wieku małoletnich bez opieki w przypadku, gdy na podstawie 

ogólnych oświadczeń, braku dokumentów lub innych stosownych oznak, mają wątpliwości co 

do wieku wnioskodawcy505. Jednakże, jeśli państwa członkowskie nadal mają takie 

wątpliwości po badaniach lekarskich, przyjmują, że wnioskodawca jest małoletni. Wszelkie 

badania lekarskie przeprowadzane są z pełnym poszanowaniem godności małoletniego, są jak 

najmniej inwazyjne i przeprowadzane przez wykwalifikowany personel medyczny, tak aby 

możliwe było uzyskanie jak najbardziej rzetelnego wyniku. Odmowa przez małoletniego bez 

opieki poddania się badaniu lekarskiemu, nie uniemożliwia organowi rozstrzygającemu 

podjęcia decyzji w sprawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Na arenie 

międzynarodowej podejmowane są dyskusje na temat wdrażania bardziej zaawansowanej 

 
504 C. Costello, E. Hancox, The Recast Asylum Procedure Directive 2013/32/EU: Caught between the Stereotypes 

of the Abusive Asylum-Seeker and the Vulnerable Refugee…, s. 401.  
505 Zdjęcia rentgenowskie lub badanie uzębienia są częstymi środkami do oceny wieku małoletniego bez opieki, 

w przypadku wątpliwości lub braku współpracy dziecka podczas ustalania jego wieku, zob. J. Benson, Age 

Determination in refugee children, Australian Family Physician 37(10), November 2008, s. 821-824.  
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biometrii (tęczówka oka, DNA), jako środka do identyfikacji uchodźców, ale także ich 

weryfikacji czy profilowania506. 

Art. 47 Karty UE przewiduje prawo do skutecznego środka prawnego i dostęp do 

bezstronnego sądu. Emanacją tego podstawowego prawa w procedurze uchodźczej jest 

art. 46 dyrektywy 2013/32/UE stanowiący, że państwa członkowskie zapewniają, aby 

wnioskodawcy mieli prawo do skutecznego środka zaskarżenia przed sądem. Przez skuteczny 

środek odwoławczy dyrektywa rozumie: pełne rozpatrzenie ex nunc zarówno okoliczności 

faktycznych, jak i kwestii prawnych, w tym, w stosownych przypadkach, rozpatrzenie potrzeby 

zapewnienia ochrony międzynarodowej, co najmniej w postępowaniach odwoławczych przed 

sądem pierwszej instancji; rozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie (terminy nie mogą 

uniemożliwiać ani nadmiernie utrudniać wnioskodawcom skorzystanie z prawa zaskarżenia). 

Ze środkiem odwoławczym łączy się uprawnienie wnioskodawcy do otrzymania zezwolenia 

od państwa członkowskiego na pozostanie na jego terytorium do czasu jego rozpatrzenia507.   

 
506 R. Thomas, Biometrics, International Migrants and Human Rights, European Journal of Migration and Law 

2005, tom 7, s. 377–411. 
507 R. Thomas, Administrative Justice and Asylum Appeals: A Story of Tribunal Adjudication, Hart Publishing, 

Oxford and Portland, Oregon 2011, s. 76.  
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Rozdział 3 

Prawa strony w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej 

małoletniemu bez opieki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świetle 

Konstytucji RP i ustawodawstwa 

 

3.1. Konstytucja RP 

 

Polski system ochrony uchodźców notuje swój znaczący rozwój po przystąpieniu przez 

Polskę w 1991 r. do Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego508. Do tego czasu 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 

1952 r.509 przewidywała instytucję azylu, będącą formą ochrony praw cudzoziemców. W jej 

art. 88 zapisano, że Polska Rzeczpospolita Ludowa udziela azylu obywatelom państw obcych, 

prześladowanych za obronę interesów mas pracujących, walkę o postęp społeczny, działalność 

w obronie pokoju, walkę narodowo-wyzwoleńczą lub działalność naukową. Jak wskazał 

J. Jagielski powyższy przepis zawierał ograniczenia przedmiotowe i dotyczył tylko 

cudzoziemców, posiadających obywatelstwo jakiegoś państwa. Ponadto zawierał bariery dla 

udzielenia azylu w innych niż wymienione w tym artykule sytuacjach510. W piśmiennictwie 

wskazano, że pomimo zagwarantowania w tym przepisie prawa do azylu i powinności jego 

udzielenia, jest to tylko deklaracja polityczna, a nie ustanowienie zobowiązania do udzielania 

azylu o bezwzględnym charakterze511.  Tym samym Konstytucja z 1952 r. nie zawierała 

regulacji wprost odnoszących się do statusu uchodźcy. Dopiero Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.512 podniosła do rangi zasady konstytucyjnej status uchodźcy 

i zabezpieczyła na terytorium RP, gwarancję praw i wolności uchodźcom513.  

 
508 M. Szonert, Rok 1990 – początki opieki nad uchodźcami, [w:] Migracje polityczne XX wieku, J. Zamoyski red., 

Migracje i społeczeństwo nr 4, Warszawa 2000, s. 36; M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Prawa człowieka i 

system ich ochrony, Zarys wykładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 223.  
509 Dz.U. z 1952 r. Nr 33, poz. 232 ze zm., zwana dalej Konstytucja z 1952 r.  
510 J. Jagielski, Status prawny…, s. 88.  
511 T. Smoliński, Prawo azylu i ekstradycja w konstytucjach europejskich państw socjalistycznych, Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1973, t. 35, z. 1., s. 21; B. Wierzbicki, Ekstradycja, azyl, wydalenie, 

Pastwo i Prawo 1976, Nr 4, s. 94.  
512 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm., zwana dalej Konstytucja RP.  
513 M. Jabłoński, Klasyfikacja wolności i praw jednostki w Konstytucji RP, [w:] Wolność i prawa jednostki w 

Konstytucji RP, tom I: Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, red. M. 

Jabłoński, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 93.  
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Konstytucja RP przewiduje, że status uchodźcy określony w art. 56 ust. 2, zgodnie 

z wiążącymi RP umowami międzynarodowymi, może uzyskać cudzoziemiec, który poszukuje 

w RP ochrony przed prześladowaniem. Oznacza to tym samym, że konstytucja nie określa na 

czym polega status uchodźcy, gdyż brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Dlatego w tym 

zakresie ustawodawca odesłał do ustaw regulujących tę materię.  

Analizując dalej status uchodźcy określony w Konstytucji RP, wskazać należy, że jest 

on gwarantowany w takim zakresie, w jakim wynika to z wiążących Polskę umów 

międzynarodowych. Oznacza to, że ani ustawy, ani akty wykonawcze do ustaw, nie mogą 

wprowadzać dodatkowych przesłanek warunkujących dostęp do statusu uchodźcy ponad te, 

które przewidują umowy międzynarodowe514, którymi związała się Polska515. Warto w tym 

miejscu wskazać na wyrok NSA516, w którym trafnie stwierdzono, że określając 

materialnoprawne przesłanki, uzasadniające odmowę nadania cudzoziemcowi statusu 

uchodźcy, ustawa odsyła do Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego i nie 

przewiduje dodatkowych przesłanek. Natomiast art. 56 ust. 2 Konstytucji RP wskazuje, że 

ubieganie się o status uchodźcy następuje zgodnie z wiążącymi RP umowami 

międzynarodowymi. Tym samym w sprzeczności z Konstytucją RP byłoby powoływanie się w 

ustawach na dodatkowe przesłanki, inne niż wynikające z umów międzynarodowych 

wiążących Polskę, określające status uchodźcy.  

Zakres podmiotowy regulacji konstytucyjnej w odniesieniu do uchodźców, wskazuje na 

to, że status uchodźcy może uzyskać cudzoziemiec. Z uwagi na to, że ustrojodawca nie zawarł 

w ustawie zasadniczej definicji pojęcia cudzoziemiec, odnieść się należy do całego systemu 

prawa i wskazać na rozumienie tego pojęcia wynikające z definicji zawartej w ustawie z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach517. Zatem cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada 

obywatelstwa polskiego. Jak się wydaje, w zakres podmiotowy tego pojęcia wchodzą także 

apatrydzi518.  

Zawarte w Konstytucji RP gwarancje praw i wolności, stanowią zbiór wartości 

chronionych przez wszystkie organy władzy publicznej. Ponadto są wytycznymi dla wszystkich 

 
514 Konwencja Genewska, Protokół Nowojorski.  
515 B. Nita-Światłowska, Komentarz do art. 56 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, Tom I, Komentarz art. 1-86, red. 

M. Safjan, L. Bosek, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1355. 
516 Wyrok NSA z 1 lutego 2000 r., sygn. akt: V SA 859/99.  
517 Dz.U. z 2013 r., poz. 1650 ze zmianami, zwana dalej ustawa o cudzoziemcach.   
518 P. Sarnecki, Komentarz do art. 56, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, art. 30-86, wydanie 

drugie poprawione i uzupełnione, red. L. Garlicki, M. Zubik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 305.  
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tworzonych i egzekwowanych na terenie RP aktów prawnych519. Niemniej świadomość prawna 

konstytucyjnych praw i wolności jest nikła, dlatego większość osób stosuje je wymiennie520.  

Konstytucja RP normuje prawa i wolności człowieka w dwóch rozdziałach, w pierwszym 

i drugim. Takie ich umiejscowienie wskazuje, że są one najważniejszymi 

wartościami chronionymi przez państwo polskie521. Postawienie nacisku na człowieka, jego 

prawa i wolności jest implementacją do porządku krajowego międzynarodowych standardów 

praw człowieka522. Nie bez znacznie dla cudzoziemców i uchodźców oraz ich sytuacji prawnej 

w Polsce, jest treść art. 37 Konstytucji RP. Statuuje on, że Rzeczpospolita Polska zapewnia 

wolności i prawa nie tylko obywatelom, ale wszystkim osobom, które znajdują się pod jej 

władzą523. Tym samym, częściowo zrównano prawa cudzoziemców z prawami obywateli 

a odstępstwa i wyjątki od tej zasady może przewidywać tylko ustawa524. Niemniej 

ustrojodawca stworzył katalog praw i wolności, których realizacja zostaje zastrzeżona 

wyłącznie dla obywateli polskich. Jak wskazuje L. Garlicki, rozróżniono bowiem wolności 

i prawa, których podmiotem może być każdy człowiek, od wolności i praw, które są 

zarezerwowane tylko dla obywateli RP. Rozróżnieniu temu daje wyraz terminologia 

poszczególnych przepisów rozdziału II, bo z reguły posługują się one określeniami „każdy”, 

„wszyscy”, „nikt”, co wyklucza ich odnoszenie tylko do sytuacji obywateli525. Taką stylizacją 

 
519 Zob. R. Kropiwnicki, Pojęcie praw i wolności chronionych w Konstytucji RP, [w:] Prawa człowieka w systemie 

prawa krajowego, red. B. Bolechow, A. Florczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 33.  
520 Zob. B. Gronowska, Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, [w:] Prawo konstytucyjne, wydanie 

15, red. A. Bień-Kacała, Z. Witkowski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. Dom Organizatora, 

Toruń 2015, s. 103; E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Elipsa sp. z o.o., Warszawa 2006, s. 67.  
521 Zob. I. Malinowska, Ochrona Praw i Wolności w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 23; J. 

Zajadło, Wolność i prawa człowieka i obywatela – katalog, [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego; 100 

podstawowych pojęć, red. A. Szmyt, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 666.  
522 Zob. K. Łukasik, Wpływ art. 6 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 

na ustawodawstwo polskie, [w:] Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka, Nowe wyzwania – 

nowe rozwiązania, tom 2, red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, s. 469.  
523 Zob. A. Młynarska-Sobaczewska, Wolności i prawa człowieka i obywatela, [w:] Polskie Prawo Konstytucyjne 

w zarysie podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, red. D. Górski, Oficyna Wolters Kluwer Business, 

Warszawa 2009, s. 66.  
524 Trybunał Konstytucyjny m.in. w wyroku z dnia 2 lipca 2007 r., K 41/05 podkreślił, że ustanowione ograniczenia 

konstytucyjnych praw i wolności spełniają wymóg proporcjonalności, jeżeli wprowadzona regulacja 

ustawodawcza: „1) jest w stanie doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków (zasada przydatności), 2) jest 

niezbędna dla ochrony interesu publicznego, z którym jest powiązana (zasada konieczności), a ponadto – c) jej 

efekty pozostają w proporcji do ciężarów nakładanych przez nią na jednostkę (zasada proporcjonalności w ścisłym 

tego słowa znaczeniu)”. Dlatego słuszny jest pogląd L. Garlickiego, iż art. 37 ust. 2 Konstytucji RP należy 

„interpretować w bezpośrednim związku z art. 31 ust. 3, [dopuszczając] ustanowienie wyjątków od zasady 

uniwersalizmu tylko pod warunkiem dochowania wszystkich przesłanek przewidzianych w art. 31 ust. 3”. Tym 

samym ustawodawca zwykły nie ma kompetencji do samodzielnego ograniczania wolności i praw cudzoziemców. 

Zob. L. Garlicki, komentarz do art. 37 Konstytucji RP..., s. 8 oraz M. Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i 

odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 103.  
525 L. Garlicki, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, art. 30-86, wydanie drugie poprawione i 

uzupełnione, red. nauk. L. Garlicki, M. Zubik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 190 i n.  
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przepisu podkreślono zwierzchnictwo osobowe i terytorialne państwa nad obywatelami 

i cudzoziemcami, co nie zmienia faktu, że niezbywalne prawa człowieka przysługują 

każdemu526, bez względu na przynależność państwową lub jej brak, albo na pozycję 

w społeczeństwie527.  

Należy jednak zauważyć, że rozumienie konstytucyjnej ochrony cudzoziemców 

ukształtowało się w polskim prawie już wcześniej, m.in. za sprawą orzeczenia TK z 1992 r.528 

Trybunał uznał, że „tendencja do obejmowania prawami i wolnościami zawartymi 

w konstytucji nie tylko obywateli własnego państwa, jest coraz powszechniejsza w krajach 

demokratycznych”. Ponadto Trybunał podkreślił, że wynika to przede wszystkim z ewolucji 

poglądów nauki prawa konstytucyjnego: „od poglądów dawnych, dopuszczających jedynie 

uzależnioną od woli państwa, możliwość korzystania przez cudzoziemca z praw 

przysługujących obywatelowi, po powszechnie przyjęte poglądy doktryny współczesnej, oparte 

o międzynarodowe standardy praw człowieka i wskazujące wręcz na obowiązek państwa 

gwarantowania praw, szczególnie zaś wolności osobistych wszystkim, nie tylko obywatelom”. 

Źródłem tych praw i wolności jest bowiem godność osoby ludzkiej, a nie określony status 

polityczno-społeczny. Dlatego art. 30 Konstytucji RP stanowi, że przyrodzona i niezbywalna 

godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona 

nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.  

W konstytucji RP nie można odnaleźć przepisów wprost lub literalnie odnoszących się 

do praw i obowiązków małoletniego bez opieki. Co więcej nie ma w niej ani odniesienia się do 

małoletnich bez opieki, ani definicji małoletniego bez opieki. Niemniej można zdekodować te 

prawa i obowiązki z treści poszczególnych przepisów Konstytucji RP.  

Podkreślić należy, że Konstytucja RP posiada w swojej treści swoisty dualizm praw 

i obowiązków, dokonany poprzez sformułowania „każdy” oraz „obywatel”. W stosunku do 

każdego Konstytucja RP ustanawia w art. 45 prawo do sądu529, w art. 47 prawo do ochrony 

 
526 J. Menkes, A. Kociołek-Pęksa, Aksjologia praw człowieka. O przesłankach i determinantach współczesnego 

dyskursu w filozofii prawa międzynarodowego, Zeszyty Naukowe SGSP 2018, nr 66 (t. 1/2), s. 119-134.  
527 Zob. B. Banaszak, A. Preisner, Prawo konstytucyjne, Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 1993, s. 17.  
528 Orzeczenie TK z dnia 20 października 1992 r., K 1/92. Sprawa dotyczyła zgodności z Konstytucją RP 

przepisów ustawy z dnia 9 marca 1963 r. o cudzoziemcach, które przewidywały możliwość zastosowania wobec 

cudzoziemców ograniczeń w zakresie wolności osobistej. Zob. także: R. Wieruszewski, Pozycja prawna 

cudzoziemca, azylanta i uchodźcy – założenia konstytucyjne i praktyka prawna, [w:] Wolności i prawa jednostki 

oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006. 
529 Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez 

właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 
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prywatności i życia rodzinnego530, w art. 52 wolność poruszania się oraz wyboru miejsca 

zamieszkania i pobytu531, w art. 63, 79 i 80 prawo do petycji, skargi konstytucyjnej lub 

wystąpienie do RPO, w art. 64 prawo do własności532, w art. 66 prawo do higienicznych 

i bezpiecznych warunków pracy, w art. 68 prawo do ochrony zdrowia, w art. 70 prawo do nauki. 

Niemniej Konstytucja RP nie zabrania ustawodawcy dokonać w ustawach rozszerzenia zakresu 

przedmiotowego stosownych uprawnień na nieobywateli533. Niemniej obywatele RP mają 

więcej gwarancji praw i obowiązków niż cudzoziemcy, co zauważalne jest poprzez używanie 

w postanowieniach Konstytucji RP pojęcia obywatel i obywatel polski534. Takim jaskrawym 

przykładem ograniczenia konstytucyjnych praw cudzoziemcom, jest wyłączenie przez 

ustrojodawcę możliwości składania skargi konstytucyjnej przez uchodźców i cudzoziemców. 

Z art. 79 ust. 2 Konstytucji RP wynika, że art. 79 ust. 1, który traktuje o skardze konstytucyjnej, 

nie dotyczy praw określonych w art. 56 Konstytucji RP535.  

Analizując ogólne konstytucyjne zasady, wyznaczające status jednostki, należy 

stwierdzić, że cudzoziemcowi przysługują wspólne i podstawowe dla każdego człowieka 

wartości i prawa jak: godność, wolność, równość wobec prawa, obejmująca zakaz 

dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny 

oraz równość pomiędzy kobietami i mężczyznami536. W demokratycznych państwach prawa 

zauważalne jest zjawisko poszerzania katalogu praw i wolności człowieka, co oznacza, że 

cudzoziemcy mogą otrzymywać więcej praw i obowiązków, niż jakie są przewidziane 

w Konstytucji RP537. Ustawodawstwo wewnętrzne oraz umowy międzynarodowe wykształciły 

trzy podstawowe standardy w przedmiocie traktowania cudzoziemców: traktowanie narodowe 

(tzw. klauzula narodowa), traktowanie szczególne (specjalne) i traktowanie najbardziej 

uprzywilejowane (tzw. klauzula największego uprzywilejowania)538. Pierwszy model odnosi 

się do zrównania w prawach i obowiązkach cudzoziemców z obywatelami. Trzeba jednak 

podkreślić, że zasada narodowego traktowania nie ma charakteru absolutnego. Zarówno źródła 

 
530 Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do 

decydowania o swoim życiu osobistym. 
531 Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca 

zamieszkania i pobytu. Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a prawa te mogą 

podlegać ograniczeniom określonym w ustawie.  
532 Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. 
533 Zob. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 460.  
534 M. Jabłoński, Klasyfikacja wolności i praw jednostki w Konstytucji RP…, s. 546. 
535 B. Nita-Światłowska, Komentarz do art. 56 Konstytucji…, s. 1352. 
536 M. Kumela-Romańska, Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 

2017, s.105 i n.  
537 Zob. R. Wieruszewski, Od praw obywatelskich do praw człowieka – dylematy ewolucji polskiego systemu 

ochrony praw człowieka, Studia Prawnicze 2002, z. 2, s. 5 i n.  
538 J. Białocerkiewicz, Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych, Toruń 1999, s. 64. 
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prawa międzynarodowego, jak i prawa wewnętrznego enumeratywnie, nie tylko wymieniają 

dziedziny, w których obywateli państw obcych lub apatrydów traktuje się identycznie jak 

własnych obywateli, ale również dopuszczają ustawowe ograniczenia. Jeśli chodzi 

o traktowanie szczególne, to polega ono na przyznaniu cudzoziemcom w umowach 

międzynarodowych albo w prawie wewnętrznym szczególnych praw. Podlegają mu 

przedstawiciele dyplomatyczni i konsularni, członkowie obcych sił zbrojnych, funkcjonariusze 

międzynarodowi. Natomiast traktowanie najbardziej uprzywilejowane obejmuje tych 

cudzoziemców, którym w danym państwie przyznano traktowanie najbardziej korzystne. 

Reasumując, materialna treść standardu traktowania, określająca faktycznie pozycję prawną 

cudzoziemców, konkretyzuje się w normach i klauzulach zawartych zarówno w prawie 

międzynarodowym, jak i wewnętrznym539.  

Nie ulega wątpliwości, że przełomem kształtowania się polskiego systemu uchodźczego 

było uchwalenie w 1997 r. Konstytucji RP i następnie implementownie do porządku prawnego 

prawa międzynarodowego z zakresu ochrony cudzoziemców i uchodźców540. Tym samym 

aktualnie najważniejszą normą konstytucyjną odnoszącą się do ochrony praw uchodźców na 

terytorium RP jest art. 56, który znajduje się w rozdziale II zatytułowanym „Wolności, prawa 

i obowiązki obywatela i człowieka”. Oznacza to, że w Konstytucji RP przewidziano możliwość 

ubiegania się o udzielenie azylu, jak i nadania statusu uchodźcy. Ranga konstytucyjna tych 

dwóch form ochrony międzynarodowej, jest neutralna ideologicznie, nie jest powiązana 

z określoną kategorią osób541, w przeciwieństwie do Konstytucji z 1952 r.542 Jak stwierdził 

NSA „prawo cudzoziemca do nadania statusu uchodźcy, zgodnie z wiążącymi Polskę 

umowami międzynarodowymi zostało określone w art. 56 ust. 2 Konstytucji. Nie ulega 

wątpliwości, że charakter wiążącej umowy międzynarodowej ma Konwencja Genewska 

dotycząca statusu uchodźcy. Prawo do przyznania statusu uchodźcy w takim zakresie w jakim 

przyznaje je Konwencja Genewska nabiera zatem charakteru uprawnienia konstytucyjnego, 

 
539 J. Wojnowska-Radzińska, Status cudzoziemca w Konstytucji RP w świetle międzynarodowych standardów 

ochrony praw człowieka, [w:] Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, 

red. M. Pudzianowska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 40.  
540 Zob. W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy wobec prawa międzynarodowego, Instytut Spraw 

Publicznych, Warszawa 2001, s. 126-134.  
541 B. Nita-Światłowska, Objaśnienia do art. 56, [w:] Konstytucja RP, tom I, Komentarz art. 1 – 86, M. Safjan, L. 

Bosek, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1341.  
542 Polska Rzeczpospolita Ludowa udziela azylu obywatelom państw obcych, prześladowanych za obronę 

interesów mas pracujących, walkę o postęp społeczny, działalność w obronie pokoju, walkę narodowo-

wyzwoleńczą lub działalność naukową. W związku z tym azyl miał charakter politycznym udzielany był osobom 

prześladowanym za działalność szczególnie chronioną w ustroju socjalistycznym, więcej S. Łodziński, Problemy 

polityki migracyjnej Polski w latach 1989 – 1998 (czerwiec) a nowa ustawa i cudzoziemcach, Raport nr 147, Biuro 

Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 1998, dokument na stronie: www.biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-

147.htm (dostęp: 9.03.2021).  
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które podlegać może ograniczeniu tylko na podstawie ustawy i wyłącznie z przyczyn podanych 

w art. 31 ust. 3 Konstytucji”543. Jak podkreślił NSA ustawodawstwo nie może ograniczać 

w sposób dowolny prawa do ustalenia statusu uchodźcy osoby, która spełnia wymogi określone 

w Konwencji Genewskiej. W orzecznictwie przyjęto, że w oparciu o odesłanie wyrażone 

w art. 56 ust. 2 Konstytucji RP, przesłanki materialne niezbędne do nadania statusu uchodźcy 

muszą być zgodne z przesłankami Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego oraz 

innych umów międzynarodowych, a jakiekolwiek wyjście poza nie, narusza nie tylko 

Konwencję Genewską, ale i Konstytucję544. Wartym podkreślenia jest fakt, że szerokie 

(„konwencyjne”) rozumienie tego przepisu może kolidować z zawężonymi normami 

wskazanymi w Karcie Praw Podstawowych i TFUE545. 

Należy także zwrócić uwagę na art. 9 Konstytucji RP, zgodnie z którym Rzeczpospolita 

Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. TK wyraźnie wskazał, 

że:„art. 9 Konstytucji jest nie tylko doniosłą deklaracją wobec społeczności międzynarodowej, 

ale także zobowiązaniem organów państwa, w tym rządu, parlamentu i sądów, doprzestrzegania 

prawa międzynarodowego wiążącego RP. Realizacja tego obowiązku wymagać może – obok 

stosownych zmian w krajowym porządku prawnym – podejmowania przez organy władzy 

publicznej, w ramach przypisanych im kompetencji, konkretnych zachowań”546 . Trybunał 

Konstytucyjny wyraził pogląd, że prawną konsekwencją art. 9 Konstytucji RP jest założenie, 

iż na terytorium Polski, obok przepisów, które stanowi krajowy legislator, obowiązują także 

takie przepisy, które są kreowane poza systemem polskiego prawodawcy. Ustawodawca 

konstytucyjny świadomie więc przyjął, że system prawa, który obowiązuje w Polsce, ma 

charakter wieloskładnikowy. Oznacza to, że obok aktów prawnych, stanowionych przez 

polskiego prawodawcę, obowiązują i są stosowane także akty prawa międzynarodowego547. 

Trybunał podkreślił, iż na terytorium Polski obowiązują podsystemy regulacji prawnych, które 

pochodzą z różnych ośrodków prawodawczych (Rada Europy, Unia Europejska, Organizacja 

Narodów Zjednoczonych)548.  

Analizując konstytucyjne prawa strony w postępowaniu o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez opieki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 
543 Wyrok NSA z 26 sierpnia 1999 r. V SA 708/99 oraz wyrok NSA z 1 lutego 2000 r., V SA 859/99.  
544 Zob. M. Masternak-Kubiak, Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, Zakamycze, Kraków 2003, s. 254-258; wyrok TK z 19 grudnia 2002 r., K 33/02.  
545 Zob. B. Kowalczyk, Polski system…, s. 56.  
546 Wyrok TK z dnia 27 kwietnia 2005 r., P 1/05. 
547 Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04. 
548 Zob. także wyroki TK: z dnia 24 listopada 2010 r., K 32/09; z dnia 16 listopada 2011 r., SK 45/09; z dnia 26 

czerwca 2013 r., K 33/12. 
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wskazać należy, że jednym z bardziej doniosłych praw jest wolność poruszania się po 

terytorium RP, możliwość miejsca wyboru zamieszkania i pobytu oraz możliwość swobodnego 

opuszczenia terytorium RP549. Można je analizować pod dwoma względami. Po pierwsze 

zasadza się ona na poszanowaniu godności człowieka i zagwarantowaniu każdej osobie 

ludzkiej warunków do rozwoju jej osobowości550. Po drugie wolność ta opiera się na 

poznawaniu innych kultur i obyczajów, wymianie doświadczeń między narodami, co jest 

z kolei warunkiem postępu kulturowego i cywilizacyjnego551. Jak już wyżej wspominano, 

prawo to zostało zapisane w art. 52 ust. 1 Konstytucji RP i przysługuje każdemu. Wartym 

podkreślenia jest to, że prawo to przysługuje każdemu legalnie przebywającemu na terytorium 

RP, a nie tym, którzy dopiero ubiegają się o wjazd na terytorium552. Kwestia ta była 

analizowana przez TK, który orzekł, że prawo przemieszczania się nie jest prawem absolutnym 

i nie istnieje przesłanka, która zabraniałaby objąć ograniczeniem konkretnej, 

zindywidualizowanej grupy ludzi, np. cudzoziemców553.  

Normy konstytucyjne przewidują ochronę cudzoziemców w zakresie prawa do życia 

rodzinnego. W art. 18 Konstytucji RP wskazano, że rodzina jako związek mężczyzny i kobiety, 

macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. 

Przepis ten został umiejscowiony w Rozdziale I Konstytucji RP i stanowi Zasadę Ochrony 

Rodziny, która została wyszczególniona spośród innych praw i wolności człowieka554. Polskie 

prawo konstytucyjne, jak i inne uregulowania międzynarodowe, nie znają definicji rodziny555. 

Niemniej pod pojęciem rodziny, rozumie się trwały związek dwóch lub więcej osób, zazwyczaj 

oparty na małżeństwie oraz na więzach pokrewieństwa i powinowactwa556. Ten obowiązek 

 
549 Wyrok TK z dnia 27 maja 2002 r., K 20/01.  
550 W. Staszewski, Wolność przemieszczania się osób w świetle międzynarodowego systemu ochrony praw 

człowieka ONZ, [w:] Prawne aspekty migracji na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu 

międzynarodowego, red. K. Maćkowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2010, s. 139.  
551 Zob. T. Zieliński, Pojęcie cudzoziemca i prawo do swobodnego przemieszczania się, Biuletyn Rzecznika Praw 

Obywatelskich 1992, nr 14, s. 37.  
552 Zob. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Komentarz, wydanie 2, C.H. Beck, Warszawa 2021, 

s. 317.  
553 Wyrok TK z dnia 3 czerwca 2003 r., K 43/02.  
554 L. Stadniczeńko, Przymioty małżeństwa jako wartości w świetle prawa kanonicznego i prawa rodzinnego, [w:] 

Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. red. Bronisław Czech, Instytut Wymiaru 

Sprawiedliwości przy Sądzie Wojewódzkim, Katowice 1996, s. 195-202. 
555 L. Stadniczeńko, Rodzina jako przedmiot ochrony na podstawie norm międzynarodowych o prawach człowieka, 

[w:] Księga Jubileuszowa Prof. dra hab. Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. 

Łączkowska, A. N. Schulz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora”, Toruń 2008, 

s. 677 i n.  
556 Zob. K. Kubuj, Ochrona i opieka rodziny (art. 18), [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej; Komentarz 

Encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 

2009, s. 284; E. Łętowska, J. Woleński, Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r., 

Państwo i Prawo 2013, nr 6, s. 15 – 40.  
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państwa do rozpostarcia ochrony i opieki nad rodziną, jest także rozszerzony na macierzyństwo 

i rodzicielstwo. Rozwinięciem zasady ochrony rodziny, jest prawo do prawnej ochrony życia 

prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym. 

Zostało to wyrażone w art. 47 Konstytucji RP. W artykule tym wskazano, że każdy ma prawo 

do ochrony, czyli ochrona odnosi się nie tylko do polskich obywateli, ale też do wszystkich 

którzy znajdują się na obszarze oddziaływania Konstytucji RP, w tym cudzoziemców.  

Kolejnym prawem małoletniego bez opieki w postępowaniu o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej gwarantowanym przez Konstytucję RP, jest prawo do sądu. Zgodnie 

z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia 

sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 

Sformułowanie każdy, jak już wcześniej wspominano, odnosi się do obywateli polskich, 

cudzoziemców, apatrydów. Tym samym prawo do sądu określone w art. 45 ust. 1 Konstytucji 

RP oznacza możliwość zwrócenia się każdego, kto poszukuje ochrony swoich praw przed 

sądem polskim, aby w każdej sprawie wystąpił z żądaniem określenia (ustalenia) swojego 

statusu prawnego. Jak wskazuje L. Garlicki, prawo do sądu przysługuje nie tylko w sytuacji 

zakwestionowania lub naruszenia praw i wolności, lecz również w sytuacjach odczuwalnych 

przez każdego niejasności, niepewności, a zwłaszcza obawy wystąpienia takiego naruszenia557. 

Tym samym prawo do sądu to zarówno osobiste publiczne prawo podmiotowe, jak 

i podstawowy środek ochrony konstytucyjnych wolności i praw558. 

Dla podkreślenia samoistnego charakteru tego prawa warto wskazać na różnice 

pomiędzy art. 45 ust. 1 Konstytucji RP ustanawiającym prawo do sądu oraz art. 77 ust. 2 

stanowiącemu, że ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych 

wolności lub praw559. W doktrynie560 prawa konstytucyjnego przyjmuje się, że o ile przepis 

art. 45 ust. 1 Konstytucji RP obejmuje szerokie rozumienie prawa do sądu, a więc także prawa 

ustanowione w ustawach zwykłych, o tyle przepis art. 77 ust. 2 Konstytucji RP ogranicza się 

tylko do praw konstytucyjnych. Charakter prawny przepisu art. 77 ust. 2 Konstytucji RP jest 

zatem dwojaki. Z jednej strony wyraża on „prawo do sądu”, stanowiące jedno 

 
557 L. Garlicki, Uwagi do art. 45 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. 

Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999-2007, s. 1.  
558 M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 45, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. 

Tuleja, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s 160. 
559 Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.  
560 Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ogólna 

charakterystyka), Państwo i Prawo 1997, nr 11-12, s. 91; J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w 

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI wieku, Zakamycze, Warszawa 2004, s. 727 i tam 

wskazana literatura. 
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z konstytucyjnych praw podmiotowych jednostki i w tym rozumieniu można postrzegać go 

jako dopełnienie regulacji zawartej w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, z drugiej zaś ‒ ujęcie 

redakcyjne art. 77 ust. 2 Konstytucji RP oraz jego orientacja na sytuację „naruszenia wolności 

lub praw” sugerują postrzeganie tego przepisu jako gwarancyjnego wobec materialnego prawa 

do sądu wyrażonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP561. Obydwa te elementy współistnieją w 

treści art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, zaś samo prawo do sądu można też traktować nie tyle jako 

samoistne prawo podmiotowe, ile jako instytucjonalną gwarancję urzeczywistnienia 

pozostałych wolności562. Niemniej jak wskazał TK, w stosunku do cudzoziemców można w 

drodze ustawowej ograniczyć dowolne prawo konstytucyjne, i to w stopniu szerszym niż jest 

to możliwe w przypadku obywateli polskich. Trybunał stwierdził, że „istota i treść 

konstytucyjnie chronionych praw, a przez to i dopuszczalność ich ograniczenia tkwi nie tylko 

w pojedynczym konkretnym przepisie konstytucyjnym, ale i także tej aksjologicznej całości, 

która stanowi fundament i rację dla ich ustanowienia (też ograniczenia). W tym kontekście art. 

37 ust. 2 stwarza niewątpliwie możliwość ograniczenia prawa do sądu dla cudzoziemców 

nielegalnie przebywających w Polsce. Zarówno art. 30 jak i art. 37 ust. 2 Konstytucji RP 

zamieszczone zostały w rozdziale II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela". 

Należy je widzieć we wzajemnej łączności oraz w związku z innymi przepisami Konstytucji 

RP. Nie można więc przyjąć, że konstytucyjnie ukształtowana konstrukcja ochrony praw 

i wolności (w tym też art. 31 ust. 3) wyłącza rozwiązanie przyjęte w art. 37 ust. 2, w zakresie 

dotyczącym możliwości wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z prawa do sądu przez 

cudzoziemców. Takie założenie bowiem prowadziłoby do uznania zbędności art. 37 ust. 2. (…) 

Uznając, że poprzez art. 37 ust. 2, dotyczący ograniczenia praw i wolności cudzoziemców, 

stworzona została możliwość wprowadzenia ograniczenia prawa do sądu, pamiętać też należy, 

że prawo takie - tak jak i inne prawa i wolności - podlega różnego rodzaju formalnym 

i proceduralnym ograniczeniom. Nie posiada więc charakteru absolutnego563”. 

W orzecznictwie564 wskazano, że szeroko rozumiane konstytucyjne prawo do sądu 

składa się z: 

 
561 Z. Kwiatkowski, Prawo do sądu w demokratycznym państwie prawa, Ius Novum 2019, tom 13, nr 2, s. 33-50.  
562 L. Garlicki, K. Wojtyczek, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II. Art. 30‒86. Wydanie 

drugie poprawione i uzupełnione, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2006, s. 858 i tam powołane poglądy 

doktryny i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. 
563 Wyrok TK z 10 lipca 2000 r. o sygn. akt SK 12/99.  
564 Wyrok TK z 9 czerwca 1998 r. o sygn. akt K 28/97; wyrok TK z 16 marca 1999 r. o sygn. akt SK 19/98; wyrok 

TK z 10 lipca 2000 r. o sygn. akt SK 12/99.  
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1) prawa dostępu do sądu w ścisłym znaczeniu, tj. prawo uruchomienia procedury przed 

sądem (niezależnym, bezstronnym i niezawisłym);  

2) prawa do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej, zgodnej z wymogami 

sprawiedliwości i jawności;  

3) prawa do wyroku sądowego, tj. prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia sprawy 

przez sąd;  

4) prawa do właściwie ukształtowanego sądu.  

Natomiast zakres przedmiotowy prawa do sądu rozważany był w orzeczeniach TK, 

który przyjął, że urzeczywistnienie konstytucyjnych gwarancji prawa do sądu obejmuje 

„wszelkie sytuacje – bez względu na szczegółowe regulacje proceduralne, w których pojawia 

się konieczność rozstrzygania o prawach danego podmiotu w relacji do innych równorzędnych 

podmiotów lub w relacji do władzy publicznej, a jednocześnie natura tych stosunków prawnych 

wyklucza arbitralność rozstrzygania o sytuacji prawnej podmiotu przez drugą stronę tego 

stosunku”565.  

Tak zdefiniowane i opisane prawo do sądu zapisane w Konstytucji RP przysługuje 

małoletniemu bez opieki w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej. 

Oznacza to, zgodnie ze standardami konstytucyjnymi, każdemu cudzoziemcowi - obywatelowi 

państwa trzeciego przysługuje prawo do uruchomienia procedury przed sądem zarówno 

w sprawie dotyczącej jego statusu prawnego jako uchodźcy, lub w sprawie jego innych praw 

konstytucyjnych. Małoletni bez opieki może dochodzić swoich praw i szukać ochrony przed 

niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem.  W tym celu może skorzystać z odpowiednio 

ukształtowanej procedury sądowej, która winna zapewniać mu poszanowanie i zabezpieczenie 

jego praw przy spełnieniu wymogów sprawiedliwości i jawności. Finalnie ma on prawo do 

uzyskania wyroku kształtującego jego status, prawa i obowiązki.  

Kolejnym prawem małoletniego bez opieki w postępowaniu o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej gwarantowanym przez Konstytucję RP, jest ochrona zdrowia. 

Wynika ono z art. 68 ust. 3 Konstytucji RP, który nakłada na władze publiczne obowiązek 

zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom 

niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Oznacza to konieczność zapewnienia opieki 

zdrowotnej tym kategoriom osób na innych zasadach, niż te które obowiązują w systemie 

powszechnej opieki zdrowotnej. Mogą one dotyczyć szczególnych świadczeń przyznawanych 

 
565 Wyrok TK z dnia 10 maja 2000 r. o sygn. akt K 21/99.  
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tym osobom na zasadzie wyłączności albo świadczeń dostępnych dla wszystkich, które byłyby 

przyznawane tym osobom na preferencyjnych warunkach566. Stylizacja tego przepisu wskazuje, 

że obowiązek władz publicznych do zapewnienia szczególnej opieki obejmuje wszystkie 

osoby, posiadające wymienione cechy, niezależnie od posiadania przez nie obywatelstwa 

polskiego567. Skorelowane jest to z art. 32 Konstytucji RP, który nakazuje władzom publicznym 

równe traktowanie i zakazuje dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu. Dlatego małoletni bez 

opieki powinni być traktowani na równi z innymi małoletnimi. Należy pamiętać, że wszystkie 

dzieci jako osoby słabsze powinny być objęte szczególną ochroną, mieć zagwarantowane pełne 

prawo do opieki medycznej, niezależnie od tego, jaki mają w Polsce status prawny lub ich 

rodzice. Cudzoziemcy ubiegający się o ochronę międzynarodową mają dostęp do opieki 

medycznej w równoległym wobec państwowego systemu ochrony zdrowia systemie 

zorganizowanym na podstawie umowy z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zakres tej 

pomocy jest podobny do zakresu świadczeń dostępnych dla obywateli polskich w ramach 

systemu NFZ. Wydaje się, że sam fakt zorganizowania równoległego systemu opieki jest dla 

tej grupy cudzoziemców korzystny568 tym bardziej, że koszty świadczeń zdrowotnych 

udzielanych małoletnim bez opieki ponosi Skarb Państwa569.  

Prawo do nauki jest jednym z podstawowych gwarancji udzielanych małoletniemu bez 

opieki w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej na terytorium RP. 

Regulacja prawa do nauki zawarta w art. 70 Konstytucji RP wyraźnie wskazuje, że jest to prawo 

człowieka570 i jedno z praw kulturalnych571. Trybunał Konstytucyjny przyjmuje, że „prawo do 

nauki należy do podstawowych praw jednostki (...). Urzeczywistnienie prawa do nauki jest nie 

tyle szczególnym przywilejem współczesnego człowieka, ile stanowi nieodzowny warunek 

rozwoju społeczeństwa i jednocześnie pełnego uczestnictwa jednostki w życiu społecznym”572. 

Artykuł 70 ust. 4 Konstytucji RP zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia powszechnego 

 
566 M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 45, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. 

Tuleja, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s 229. 
567 A. Chrzanowska, W. Klaus, Poprawa dostępu migrantów do opieki zdrowotnej. Rekomendacje wynikające z 

przeprowadzonych badań, [w:] Poza Systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i 

cudzoziemców ubiegających się o ochranę międzynarodową w Polsce, red. A. Chrzanowska, W. Klaus, 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2011, s. 9. 
568 Ibidem, s. 9. 
569 K. Maśliński, Prawne regulacje w zakresie dostępu do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i 

cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, [w:] Poza Systemem. Dostęp do ochrony 

zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochranę międzynarodową w 

Polsce, red. A. Chrzanowska, W. Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2011, s. 30-44.  
570 M. Bartoszewicz, Komentarz do art. 70, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, red. M. Haczkowska, 

Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 40-45.  
571 Zob. M. Drejs, Prawo do nauki, [w:] Polska wobec europejskich standardów praw człowieka, red. T. 

Jasudowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. Dom Organizatora, Toruń 2001, s. 89.  
572 Wyrok TK z 5 czerwca 2014 r., sygn. akt: K 35/11.  
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i równego dostępu do wykształcenia wyłącznie polskim obywatelom. Obowiązek ten nie 

rozciąga się zatem na cudzoziemców573. Przepis ten stanowi zasadę polityki państwa (normę 

programową), nie może więc być podstawą prawną roszczeń formułowanych przez obywateli, 

choć w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego prezentowany jest również pogląd 

przeciwny574. Uznać zatem należy, że co do małoletniego bez opieki w postępowaniu 

o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej przysługuje mu z uwagi na wiążące umowy 

międzynarodowe, co do zasady, prawo do bezpłatnej nauki do 18 roku życia, tak jak polskim 

obywatelom, ale także obowiązek szkolny575. Gwarancję tę zapewnia ustawa z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe576. Dlatego uznać należy, że powszechność i równość dostępu do 

wykształcenia stanowią konieczne elementy prawa do nauki, a ich naruszenia można dochodzić 

w drodze skargi konstytucyjnej577.  

ETPC w odniesieniu do prawa do nauki wypracował jednolite stanowisko. Zgodnie 

z nim prawo do nauki stanowi przede wszystkim element całości, łącznie z prawem do 

poszanowania życia rodzinnego, wolnością myśli, sumienia i wyznania578 oraz z wolnością 

wyrażania opinii. Według trybunału ustalanie i planowanie programu nauczania leży 

w granicach kompetencji państw stron EKPC579. W tym kontekście szczególne znaczenie ma 

stwierdzenie ETPC, że państwo posiada, będącą w zgodzie z regulacjami EKPC, możliwość 

realizowania programów edukacyjnych o charakterze bezpośrednio lub pośrednio religijnym 

lub filozoficznym. Oznacza to tym samym, że państwa mają prawo do takiego kształtowania 

programów kształcenia, by wspierać małoletnich bez opieki do pielęgnowania swoich tradycji 

kulturowych, języka, folkloru.  

Artykuł 72 Konstytucji RP statuuje zasadę ochrony praw dziecka przez państwo, z którą 

wiąże się przysługujące każdemu prawo do żądania zapewnienia dziecku ochrony przed 

przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją, a także przysługujące dziecku prawo 

 
573 M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 45…, s. 235.  
574 Zob. wyrok TK z dnia 13 listopada 2007 r., sygn. akt: P 42/06; wyrok TK z dnia 5 listopada 2013 r., sygn. akt: 

K 40/12; wyrok TK z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. akt: SK 29/13. 
575 M. Pilch, [w:] Prawo oświatowe. Komentarz, red. nauk. A. Olszewski, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 27.  
576 T.j. Dz.U. z 2000 r., poz. 910 ze zm.  
577 Wyrok TK z 22 czerwca 2015 r. sygn. akt: SK 29/13.  
578 Wyrok ETPC z dnia 25 lutego 1982 r. w sprawie Campbell and Cosans vs. Wielka Brytania, 

numer skargi 7511/76; 7743/76; wyrok ETPC z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie Valsamis vs. Grecja, 

numer skargi 74/1995/580/666. L. Garlicki podkreśla, że rozumienie omawianego prawa jest prawidłowe 

wyłącznie jeżeli przepis art. 2 Protokołu Nr 1 EKPC analizowany jest jako całość w połączeniu z wartościami 

chronionymi postanowieniami EKPC w szczególności art. 8–10; zob. L. Garlicki (red.), Konwencja..., t. 2, 

Warszawa 2011, s. 547–548. 
579 Ta sfera dotyczy głównie zagadnień celowości, które nie podlegają regulacji EKPC i których rozwiązanie może 

pod względem prawnej zasadności różnić się w zależności od kraju oraz czasu – wyrok ETPC z dnia 7 grudnia 

1976 r. w sprawie Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen vs. Dania, numery skarg 5095/71; 5920/72; 5926/72. 
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do opieki i pomocy ze strony państwa i do bycia wysłuchanym w miarę możliwości w toku 

ustalania jego praw. Zasada ta ma także przełożenie na prawa małoletniego bez opieki 

w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej na terytorium RP. Zwłaszcza 

najmłodsi małoletni bez opieki, na ogół nie mogą samodzielnie bronić swoich praw. Sytuacja 

ta wymaga od prawodawcy dużej uwagi ukierunkowanej na to, by los małoletnich bez opieki 

na terytorium RP były pewny i bezpieczny. Jak wiadomo, ma to znaczenie nie tylko aktualne, 

lecz także odłożone w czasie, ponieważ sytuacja człowieka w najmłodszych latach życia ma 

wpływ na jego dalsze losy580. 

Jak wskazuje M. Florczak-Wątor obowiązek ochrony praw dziecka, będący wyrazem 

uznania dobra dziecka za wartość konstytucyjnie chronioną, nie jest źródłem żadnego prawa 

podmiotowego, gdyż prawo podmiotowe wynika tylko ze zdania drugiego art. 72 ust. 1 

Konstytucji RP, które statuuje prawo każdego (actio popularis) do żądania od organów władzy 

publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją581. 

W tym miejscu zauważyć należy, że przepis ten koresponduje z treścią art. 40 Konstytucji RP, 

który zakazuje stosowania kar cielesnych także przez rodziców wobec dzieci. 

Bardziej szczegółowy obowiązek opieki i pomocy władz publicznych aktualizuje się 

dopiero w razie pozbawienia dziecka opieki rodzicielskiej lub w przypadku małoletniego bez 

opieki w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej na terytorium RP. 

Opieka państwa nad małoletnim bez opieki w takim przypadku, jest subsydiarna względem 

opieki rodzicielskiej lub jej braku582. Artykuł 72 ust. 2 Konstytucji RP gwarantuje dziecku 

i małoletniemu bez opieki prawo żądania opieki i pomocy państwa, które ma status prawa 

podmiotowego. Przepis ten może być wskazany jako wzorzec kontroli w skardze 

konstytucyjnej. Formy i sposoby realizacji owego obowiązku opieki i pomocy powinna 

określać ustawa583. 

 

 

 

 

 

 
580 M. Bartoszewicz, Komentarz do art. 70…, s. 40-45.  
581 M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 45…, s. 241. 
582 Zob. wyrok TK z 18 maja 2005 r., sygn. akt: K 16/04, wyrok TK z 12 kwietnia 2011 r., sygn. akt: SK 62/08.  
583 P. Bucoń, Konstytucyjne prawo dziecka do opieki i pomocy władz publicznych, Przegląd Sejmowy 2020, nr 3, 

s. 9-28.  
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3.2. Ustawodawstwo 

 

Polska Rzeczpospolita Ludowa nie akceptowała międzynarodowego systemu ochrony 

praw uchodźców, pomimo że Konstytucja z 1952 r. przewidywała udzielanie azylu obywatelom 

państw obcych. Ówcześnie azyl pojmowany był jako prerogatywa państwa, a nie prawo 

podmiotowe prześladowanych584. Podstawowym źródłem prawa o cudzoziemcach do 1997 r. 

była ustawa z 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach585, która oszczędnie regulowała sprawy 

związane z azylem. Jak wskazuje J. Jagielski tworzona ona była w zupełnie odmiennych 

warunkach politycznych, społecznych i ekonomicznych, a cudzoziemiec był gościem 

stosunkowo rzadkim, a więc i problemy związane z nimi widziane były częściowo przez 

pryzmat zjawisk egzotycznych, a nie codziennej, bieżącej praktyki administracyjnej586. 

Dopiero transformacja ustrojowa i zmiany jakie poczyniło otwarcie granic w Polsce i Europie, 

zmieniły ten stan i dlatego od 1992 r. nastąpiła „rewolucja” w polskim prawie cudzoziemczym 

i uchodźczym. Wiązała się ona m.in. z przystąpieniem Polski do Konwencji Genewskiej oraz 

Protokołu Nowojorskiego. Od tego czasu status uchodźcy zaczął być regulowany w ww. 

ustawie i zaczęły wiązać Polskę umowy międzynarodowe traktujące o statusie uchodźcy. 

Rozwiązania prawne ówczesnej ustawy, pomimo wielu nowelizacji, pozostawały 

anachroniczne i różniły się w stosunku do rozwiązań przyjętych w innych krajach 

europejskich587. Zachodzące zmiany polityczne w Polsce, w postaci dostosowania polskiego 

prawa o cudzoziemcach do zasad powszechnie obowiązujących w Europie Zachodniej, jak 

i stawanie się przez Polskę krajem tranzytowym, wymusiły wprowadzenie nowej ustawy, która 

łączyłaby ochronę interesów państwa z gwarancjami praw cudzoziemców w Polsce588. 

W związku z tym uchwalono ustawę z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach589. Kolejnym 

krokiem milowym w rozwoju prawa cudzoziemczego w Polsce, było przygotowywanie 

przepisów prawa do planowanego wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jak wskazano w 

uzasadnieniu projektu ustawy590 problemy migracyjne w Europie w dzisiejszych czasach 

osiągnęły tak dużą skalę i złożoność, że konieczne stało się uregulowanie przedmiotowych 

 
584 R. Wieruszewski, Polski system uchodźczy – ewolucja regulacji prawnych, [w:] Uchodźcy w Polsce i Europie. 

Stan prawny i rzeczywistość, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 12.  
585 Dz.U. z 1963 r. Nr 15, poz. 77 ze zmianami.  
586 J. Jagielski, Status prawny…  s. 19.  
587 Ibidem, s. 20.  
588 P. Stachańczyk, Cudzoziemcy…, s. 10.  
589 Dz.U. z 1997 r. Nr 114, poz. 739.  
590 Projekty ustawy o cudzoziemcach, druk sejmowy nr 1300, IV kadencja Sejmu z 2 lutego 2003 r. dokument na 

stronie http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/opisy/1300.htm (dostęp 15.03.2021).  
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zagadnień w trzech odrębnych ustawach, co powinno zapewnić większą czytelność 

i przejrzystość przyjętych rozwiązań, a także ułatwić podejmowanie działań w tym zakresie 

przez organy stosujące prawo oraz pozwolić na uniknięcie wątpliwości pojawiających się przy 

interpretacji obowiązujących dotychczas przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. 

o cudzoziemcach. W związku z tym uchwalono m.in. ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o cudzoziemcach591, która w znaczący sposób modernizowała prawo cudzoziemcze592. 

Nowelizacja polegała również na tym, że uchwalono ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej593. Rozdzielenie 

regulacji prawnych z zakresu cudzoziemców zasadzało się na tym, że ustawa z dnia 13 czerwca 

2003 r. o cudzoziemcach miała regulować zasady i warunki wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu 

cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentów, wiz, tryby postępowania 

oraz organy właściwe w tych sprawach. Natomiast ustawa o udzielaniu ochrony określać miała 

zasady, warunki i tryb udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz organy właściwe w tych sprawach. Tym samym rozdzielono 

materię cudzoziemczą od materii uchodźczej i uregulowano je w oddzielnych aktach prawnych. 

Celem ustawodawcy było zapewnienie większej czytelności i przejrzystości przyjętych 

rozwiązań, a także ułatwienie podejmowania działań w tym zakresie przez organy stosujące 

prawo oraz pozwolenie na uniknięcie wątpliwości pojawiających się przy interpretacji 

obowiązujących dotychczas przepisów ustaw594.  

Aktualnie prawa i obowiązki cudzoziemców, w zakresie zasad i warunków wjazdu na 

terytorium RP, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, tryb 

 
591 Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 ze zmianami.   
592 Określała ona zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium RP, ich przejazdu przez to terytorium, 

pobytu na nim i wyjazdu z niego, tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach. W ustawie tej 

uregulowane zostały kwestie dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń pobytowych: zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 

UE, jak również zagadnienia dotyczące: dokumentów wydawanych cudzoziemcom, kontroli legalności pobytu 

cudzoziemców oraz zobowiązywania cudzoziemców do powrotu, zatrzymania cudzoziemca, umieszczenia go w 

strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, odpowiedzialności przewoźnika 

oraz zagadnienia dotyczące rejestrów w sprawach cudzoziemców, ewidencji zaproszeń i wykazu cudzoziemców, 

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. Ustawa ta określa również zadania i 

kompetencje Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców jako centralnego organu administracji rządowej właściwego 

w sprawach wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu 

na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy, udzielania ochrony uzupełniającej, udzielania 

cudzoziemcom azylu, udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany oraz 

udzielania ochrony czasowej. 
593 Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 ze zmianami zwana dalej ustawa o udzielaniu ochrony. 
594 Uzasadnienie projektu ustawy o cudzoziemcach, druk sejmowy nr 1300, IV kadencja Sejmu z 2 lutego 2003 r. 

dokument na stronie http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/opisy/1300.htm (dostęp 15.03.2021).  
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postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach, z uwagi na znaczące zmiany w prawie 

UE i nałożony na państwa członkowskie obowiązek implementacji595, reguluje ustawa z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach596.  

Niemniej największy wpływ na prawa strony w postępowaniu o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez opieki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma 

ustawa o udzielaniu ochrony. Reguluje ona kwestie materialne, ustrojowe i procesowe 

dotyczące udzielenia cudzoziemcowi statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. 

Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy małoletniemu bez opieki ma charakter postępowania 

administracyjnego ogólnego (jurysdykcyjnego). Jak wskazuje J. Borkowski597 standardy 

procesowej pozycji jednostki w indywidualnej sprawie administracyjnej wyznaczają 

postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego598. 

Na podstawie orzecznictwa599, które opowiedziało się za szerokim rozumieniem pojęcia 

„sprawa administracyjna” oraz doktryny600 należy przyjąć, że sprawą administracyjną jest 

przewidziana w przepisach materialnego prawa administracyjnego możliwość konkretyzacji 

wzajemnych uprawnień i obowiązków stron stosunku materialnoprawnego, którymi są organ 

administracji i indywidualny podmiot, niepodporządkowany organizacyjnie temu organowi. 

 
595 Ustawa ma na celu dostosowanie prawa polskiego do szeregu rozporządzeń unijnych. Dotyczy to: 

1) rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającego kraje trzecie, których 

obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są 

zwolnieni z tego wymogu (OJ L 81 z 21.03.2001, str. 1-7, z późn. zm.); 2) rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 

z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich 

(Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002 r., str. 1-7 z późn. zm.); 3) rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólny kodeks zasad regulujących przepływ osób 

przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, z późn. zm.); 4) rozporządzenia 

(WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego przepisy 

dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniającego 

postanowienia Konwencji z Schengen (Dz. Urz. UE L 29 z 03.02.2007, str. 3, z późn. zm.); 5) rozporządzenia 

(WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z 

zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie 

zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 23-29); 

6) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego 

Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz 

krótkoterminowych (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 60, z późn. zm.); 7) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy 

(kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1-58 z późn. zm.). 
596 Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 ze zmianami, zwana dalej ustawa o cudzoziemcach.  
597 J. Borkowski, Postępowanie administracyjne ogólne i szczególne, [w:] Księga pamiątkowa profesora 

Eugeniusza Ochendowskiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 

1999, s. 77.  
598 Dz.U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 ze zmianami, zwana dalej k.p.a. 
599 Uchwała składu 7 sędziów NSA z 1 czerwca 1998 r., OPS 3/98; wyrok składu 7 sędziów NSA z 17 maja 1999 

r., OSA 1/99; wyrok składu 7 sędziów NSA z 6 listopada 2000 r., OSA 2/2000; uchwała składu 7 sędziów NSA z 

6 listopada 2000 r., OPS 11/2000. 
600 B. Adamiak, Przesłanki tożsamości sprawy sądowoadministracyjnej, Zeszyty Naukowe Sądownictwa 

Administracyjnego 2007, z. 1, s. 8. 



132 
 

Natomiast kodeksowe pojęcie sprawy indywidualnej wynikające z art. 1 pkt. 1) k.p.a. nie ma 

samodzielnego znaczenia prawnego. Pojęcie to oznacza sprawę dotyczącą indywidualnie 

oznaczonego podmiotu w konkretnie określonej sprawie administracyjnej. Tak rozumiana 

sprawa może być przedmiotem zarówno postępowania przed organami administracji, jak 

i przedmiotem postępowania sądowego. Aby jednak uznać, że konkretna sprawa może być 

przedmiotem postępowania przed organami administracji, należy stwierdzić, że zostały 

spełnione również dwie pozostałe przesłanki wymienione w art. 1 pkt 1 i 2, tj. sprawa taka 

należy do właściwości organów administracji publicznej i jest rozstrzygana w drodze decyzji 

lub załatwiana milcząco601. 

Tym samym praw strony w postępowaniu o nadanie statusu cudzoziemca szukać należy 

także w k.p.a. Niemniej ustawodawca odchodząc po części od tych standardów, na rzecz 

uregulowania poszczególnych kwestii i gwarancji procesowych w ustawie o udzielaniu 

ochrony, wziął pod uwagę złożone stany faktyczne i udział w tym postępowaniu cudzoziemca, 

który powinien mieć zapewnione korzystanie z dodatkowych gwarancji procesowych. Oznacza 

to, że w przypadku uregulowania danej materii w ustawie o udzielaniu ochrony, przepisy k.p.a. 

nie mają do niej zastosowania602. Niemniej zdarzyć się mogą sytuacje w których, w braku 

regulacji procesowych przewidzianych w ustawie o udzielaniu ochrony zastosowanie będą 

miały przepisy k.p.a., a także przypadki jednoczesności stosowania obu reżimów 

procesowych603.   

Kodeks postępowania administracyjnego reguluje w Dziale I Rozdziale 2 zasady ogólne 

procedury administracyjnej, które mają zastosowanie do postępowań w sprawach uchodźczych, 

o ile ustawa nie stanowi inaczej (art. 4 ustawy o udzielaniu ochrony). Jak wskazał WSA 

w Warszawie oznacza to, że również postępowanie administracyjne prowadzone w zakresie 

spraw uchodźctwa podlega ogólnym zasadom i standardom rzetelnej procedury i, poza 

odstępstwami ściśle określonymi przepisami tej ustawy, nie ma w tym zakresie wyłączeń co do 

stosowania zarówno przepisów dotyczących zasad ogólnych, jak i tych szczegółowo 

regulujących kwestie procedury604. 

 
601 Por. A. Wróbel, Komentarz do art. 1, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, M. Jaśkowska, 

M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Wolters Kluwer, Warszawa 2018; B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks 

postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 11; B. Adamiak, Skarga i skarga 

kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 45-56.  
602 Zob. wyrok WSA w Warszawie z 8 grudnia 2009 r., sygn. akt: V SA/Wa 831/09.  
603 J. Chlebny, Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 900. 
604 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 listopada 2006 r., sygn. akt: V SA/Wa 990/06.  



133 
 

Podstawową zasadą, wyrażoną w art. 6 k.p.a., jest działanie organów administracji 

publicznej na podstawie przepisów prawa. Zasada praworządności może być prawidłowo 

realizowana, jeżeli prawo posiada odpowiednie cechy. Prawo powinno być „wyraźnie 

ustanowione, dostatecznie czytelne i szczegółowe”605, a ponadto powinno być odpowiednio 

dostępne i przewidywalne, zapewniając ochronę przed ryzykiem arbitralności606. Jak wskazuje 

się w orzecznictwie realizacja analizowanej zasady wymaga zatem, aby każdy akt władczej 

ingerencji organu administracji publicznej w sferę prawną obywatela oparty był na konkretnym 

przepisie prawa607. Oznacza to, że wszelkie decyzje administracyjne lub inne akty władcze 

administracji, określające prawa i obowiązki strony w postępowaniu o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej, muszą mieć oparcie w przepisach obowiązujących ustaw608.  

Art. 7 k.p.a. ustanawia, że jednym z warunków wydania prawidłowej decyzji 

administracyjnej jest uprzednie dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego danej sprawy. 

Tym samym przepis ten statuuje naczelną zasadę postępowania administracyjnego609. 

Spełnienie tego warunku wiąże się jednak nie tylko ze zgromadzeniem odpowiedniego 

materiału dowodowego w sprawie, ale także z dokonaniem oceny jego mocy dowodowej. 

Podjęcie czynności zmierzających do osiągnięcia tego celu, jakim jest obowiązek organu 

znalezienia ogólnej prawdy obiektywnej610. W aktualnym stanie prawnym, obowiązek 

współdziałania strony z organem w wyjaśnianiu stanu faktycznego sprawy nie budzi 

wątpliwości611, a nawet w niektórych procedurach i przypadkach jest obowiązkiem strony.  

Pomimo istnienia przepisów k.p.a. zmierzających do uaktywnienia strony 

w czynnościach zmierzających do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, nadal to 

na organie administracji publicznej spoczywa główny ciężar dowodzenia istotnych, z punktu 

 
605 Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, 

Warszawa 2000, s. 48. 
606 M. Karpik, P. Krzykowski, A. Skóra, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 1-60, Tom 

I, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2020, s. 39-42. 
607 Zob. wyrok NSA z dnia 27 października 1987 r., sygn. akt: IV SA 292/87; wyrok NSA z dnia 26 lutego 2001 

r., sygn. akt: III SA 167/00.  
608 R. Grzeszczak, Proces europeizacji administracji krajowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, 

Rocznik Administracji Publicznej, nr 1/2016, s. 273.  
609 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, s. 57.  
610 Zob. szerzej: A. Skóra, Zasada prawdy materialnej i prawdy formalnej w postępowaniu administracyjnym. 

Ujęcie dogmatyczne, logiczne i aksjologiczne, [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, t. 1, J. Zimmermann 

(red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 978 i n., A. Skóra, Z problematyki wykładni art. 7 kodeksu 

postępowania administracyjnego, [w:] Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, A. Błaś, J. Boć 

red., Kolonia Limited, Wrocław 2014, s. 45 i n. 
611 Wyrok NSA z dnia 26 maja 2017 r., sygn. akt: I OSK 1469/16; wyrok WSA w Opolu z dnia 25 listopada 2014 

r., sygn. akt: II SA/Op 472/14; wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 czerwca 2017 r., sygn. akt: II 

SA/Go 293/17.  
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widzenia rozstrzygnięcia, okoliczności sprawy612. Zgodnie bowiem z art. 77 § 1 k.p.a. organ 

administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały 

materiał dowodowy. W wykonaniu tego obowiązku organ powinien więc w pierwszej 

kolejności określić z urzędu, jakie fakty prawne mają znaczenie dla sprawy, czy wymagają one 

udowodnienia, a jeśli tak, to jakie dowody w tym celu należy przeprowadzić. Kolejnym 

obowiązkiem organu jest zaś przeprowadzenie z urzędu tych dowodów, zapewniając stronie 

czynny udział w tych czynnościach613. Wskazać w tym miejscu należy, że na mocy 

art. 77 § 2 k.p.a. organ może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić 

swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu. W gestii organu pozostaje ponadto 

uwzględnienie bądź nie, żądania strony w zakresie przeprowadzenia dowodu, przy czym strona 

nie jest ograniczona czasowo w podjęciu inicjatywy dowodowej. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że k.p.a. w art. 75 § 1 wskazuje, że jako dowód należy 

dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne 

z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie 

biegłych oraz oględziny. Trafnie stwierdza się w piśmiennictwie, że art. 75 § 1 k.p.a. nie 

zawiera zamkniętego katalogu środków dowodowych dopuszczalnych w postępowaniu 

dowodowym, lecz że jest to jedynie wyliczenie przykładowe614, na co wskazuje użycie zwrotu 

„w szczególności” w zdaniu drugim tego przepisu615.  

 
612 Organ musi określić, jakie dowody są niezbędne dla ustalenia stanu faktycznego sprawy. Kierując się normą 

prawa materialnego, organ ocenia, jakie fakty mają istotne znaczenie dla sprawy, czy wymagają one udowadniania 

i jakie dowody dla udowodnienia tych faktów są potrzebne. Zob. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania 

administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 69.  
613 Por. M. Kopacz, Realizacja zasady ogólnej prawdy obiektywnej w sprawach wsparcia społecznego i pomocy 

społecznej, [w:] Dowodzenie w procesach administracyjnych – dowodzenie w procesach cywilnych, 

gospodarczych i administracyjnych, R. Sztychmiler, M. Różański red., Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego, Olsztyn 2014, s. 254. Zob. także: A. Rotkiewicz, Realizacja zasady prawdy obiektywnej w świetle 

ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (wybrane zagadnienia), [w:] Jakość prawa 

administracyjnego, D. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko red., Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 675-

677; A. Skóra, Zasada..., s. 978 i n.; A. Skóra, Z problematyki..., s. 45 i n. 
614 Jak wskazuje A. Wróbel, nie jest jasne, jakie są zasady i tryb korzystania ze środków dowodowych 

nieprzewidzianych w k.p.a. Należy przyjąć, że organ administracji publicznej przeprowadza dowód z filmu, 

telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów 

utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz 

o dowodzie z dokumentów (art. 308 k.p.c.). W odniesieniu do pozostałych środków dowodowych, tzw. dowodów 

nienazwanych, sposób ich przeprowadzenia powinien określić organ administracji publicznej, stosując 

odpowiednio przepisy o dowodach (art. 309 k.p.c.). Należy opowiedzieć się za odpowiednim stosowaniem 

powyższych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu administracyjnym, także bowiem w 

zakresie dowodów nieprzewidzianych w Kodeksie organ administracji publicznej powinien kierować się regułami 

określonymi przez prawo, A. Wróbel, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, M. Jaśkowska, 

M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.  
615 Z. Kmiecik, Inicjatywa dowodowa w postępowaniu administracyjnym, Prokuratura i Prawo 2008, nr 6, s. 90-

107; B. Sygit, Kwestie dowodowe w kodeksie postępowania administracyjnego, Samorząd Terytorialny 1999, nr 

7-8, s. 124-133;  
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W ustawie o udzielaniu ochrony zawarto szereg przepisów wprowadzających odmienne 

uregulowania od przepisów zawartych w k.p.a. w zakresie dowodów i sposobu ich 

przeprowadzania. Podstawowymi dokumentami, na podstawie których organy wszczynają 

postępowania o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej jest deklaracja złożenia wniosku 

o udzielenie ochrony lub wniosek. Rozróżnienie to wynika z faktu, że ustawa wiąże moment 

legalnego przebywania cudzoziemca na terytorium RP od złożenia deklaracji lub wniosku o 

udzielanie ochrony prawnomiędzynarodowej i wynikają z tego faktu doniosłe skutki prawne616.  

Wzór wniosku o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej został szczegółowo 

określony w art. 26 ustawy o udzielaniu ochrony i akcie wykonawczym do tego przepisu617. 

Powoduje to pewien formalizm postępowania i ustandaryzowanie wniosków, jak i zapewnienie 

gwarancji wnioskodawcy w postępowaniu, poprzez wskazanie podstawowych dowodów 

wymaganych przez ustawę618, jak i dowodów lub danych wynikających tylko z ustawy 

o udzielaniu ochrony a nieznanym innym ustawom619. Do wniosku dołącza się aktualne 

fotografie wnioskodawcy620 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we 

wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej621. Takie ukształtowanie postępowania dowodowego poprzez standaryzacje 

wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej ma swoje odbicie w tym, że ustawa 

o udzielaniu ochrony w art. 41 odwraca częściowo ciężar dowodowy w postępowaniu 

administracyjnym z organów na wnioskodawcę. Co stanowi zasadę współdziałania 

wnioskodawcy z organem622. Tym samym wnioskodawca, z uwagi na stylizację przepisu 

 
616 Zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej wyłącza wydanie decyzji o odmowie wjazdu 

cudzoziemca, który nie spełnia warunków do wjazdu. Takie ukształtowanie przepisów wynika także z art. 3 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/399 z 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu 

zasad regulujących przepływa osób przez granice (Dz. Urz. UE L Nr 77, s. 1 ze zm.) stanowiącego, że przepisy 

ww. aktu prawnego stosuje się bez uszczerbku dla praw uchodźców i osób ubiegających się o ochronę 

prawnomiędzynarodową, w szczególności do zasady non-refoulement.  
617 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej, Dz.U. z 2015 r. poz. 1859.  
618 Takich jak imię (imiona) i nazwisko; nazwisko poprzednie; nazwisko rodowe; płeć; imię ojca; imię i nazwisko 

rodowe matki; data urodzenia lub wiek; miejsce i kraj urodzenia; kraj pochodzenia; obywatelstwo; narodowość; 

znajomość języków i wskazanie języka używanego w postępowaniu administracyjnym i inne wskazane w art. 26 

ustawy o udzielaniu ochrony.  
619 Dane wynikające z art. 8 ustawy o udzielaniu ochrony w tym odciski linii papilarnych, wizerunek twarzy, rasa 

lub pochodzenia etniczne, przekonania polityczne, religijne i filozoficzne, przynależność wyznaniowa, partyjna, 

związkowa, przynależność do określonych grup społecznych, stan zdrowia, informacje o życiu seksualnym, 

informacje o karalności, stosunek do służby wojskowej, informacje o podróżach odbytych zagranicznych w 

okresie ostatnich 5 lat.  
620 Pracownicy organu wykonują je na koszt Skarbu Państwa podczas składania wniosku przez cudzoziemca.  
621 Są to zazwyczaj wszelkie dokumenty lub inne dowody mogące przemawiać za udzieleniem ochrony 

międzynarodowej lub dokumenty tożsamości, podróży.  
622 Zob. wyrok NSA z 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt: II OSK 1209/17; wyrok NSA z 24 grudnia 2018 r., sygn. 

akt: II OSK 2197/18; wyrok NSA z 8 listopada 2018 r., sygn. akt: II OSK 1437/18.  
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i zawarcie w nim sformułowania „jest obowiązany”, ma przedstawić informacje niezbędne do 

ustalenia stanu faktycznego sprawy, a w szczególności dotyczące jego wieku, przeszłych 

doświadczeń mających znaczenie dla sprawy, tożsamości, obywatelstwa, krewnych, kraju 

i miejsc poprzedniego pobytu, wcześniejszych wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, trasy podróży oraz powodów złożenia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, także udostępnić posiadane dowody potwierdzające okoliczności wskazane 

w uzasadnieniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz stawiać się na wezwanie 

organu prowadzącego postępowanie, w celu przesłuchania lub złożenia wyjaśnień. 

Ustawodawca kładzie tak duży nacisk na przesłuchanie i sporządzanie protokołu z tej 

czynności, z uwagi na to, że są to główne środki dowodowe i często jedyne wytworzone przy 

udziale wnioskodawcy w postępowaniu.   

W związku z tym procedura w stosunku do małoletniego bez opieki, jako osoby 

wymagającej szczególnego traktowania w myśl art. 68 ustawy o udzielaniu ochrony, polega na 

sposobie i warunkach przeprowadzania czynności określonego rodzaju623. Dlatego 

przesłuchanie dostosowane musi być do wieku, stopnia dojrzałości i rozwoju umysłowego 

z uwzględnieniem okoliczności, że małoletni może mieć ograniczoną wiedzę o faktycznej 

sytuacji z kraju pochodzenia. Jest to o tyle ważne, że małoletni może nie uświadamiać sobie 

lub jego poziom rozwoju może nie pozwalać mu na zrozumienie przesłanek nadania statusu 

uchodźcy a tym samym wyjaśnienia przez niego, dlaczego znalazł się w obcym kraju, co 

spotkało go w jego kraju ojczystym oraz innych ważnych faktów wpływających na ocenę 

zasadności wniosku o nadanie statusu uchodźcy.  

Dlatego z uwagi na trudności dowodowe, jako graniczone możliwości zbierania oraz 

przedstawiania dowodów na okoliczności wskazane w przesłuchaniu wnioskodawcy, 

ustawodawca zagwarantował w art. 42 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom zwolnienie 

z dowodzenia niektórych twierdzeń624. Ma to niezwykle duże znaczenie podczas przesłuchania 

małoletnich bez opieki, którzy pozbawieni opieki rodziny lub osób dorosłych, którym ufają 

oraz pozbawieni dokumentów, są zdani sami na siebie w obcym kraju. Małoletni bez opieki w 

 
623 P. Dańczak, [w:] Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, J. Chlebny red. C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 1134. 
624 Warunkami tymi są:  wnioskodawca przedstawił wiarygodne i spójne informacje niezbędne do ustalenia stanu 

faktycznego sprawy; wnioskodawca przedstawił wszystkie posiadane informacje i dowody służące do ustalenia 

stanu faktycznego sprawy i szczegółowo wyjaśnił przyczyny braku innych informacji i dowodów; wyjaśnienia 

wnioskodawcy są spójne, wiarygodne i nie są sprzeczne z zebranymi w sprawie dowodami i materiałami; 

wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej w najwcześniejszym możliwym 

terminie, chyba że może wskazać uzasadniony powód, dla którego tego nie zrobił. 
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znakomitej większości nie posiadają znajomości języka polskiego, a do tego muszą 

uczestniczyć w procedurze administracyjnej i składać zeznania.  

Wobec powyższego gwarancją procesową małoletniego bez opieki w procedurze 

o udzielenie ochrony międzynarodowej jest uczestniczenie w czynnościach osób ze strony 

organów, spełniających jeden z określonych warunków (art. 66 ustawy o udzielaniu ochrony). 

Pierwszym warunkiem jest ukończenie studiów wyższych magisterskich na kierunku prawo 

i posiadania 2-letniego stażu pracy w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę 

nad dziećmi. Drugim warunkiem jest ukończenie studiów wyższych magisterskich 

lub wyższych zawodowych i posiadania 2-letniego stażu pracy w administracji publicznej oraz 

odbycie przeszkolenia w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej z udziałem małoletnich. Ostatnim warunkiem jest ukończenie studiów 

wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia lub socjologia oraz 

posiadanie 2-letniego stażu pracy w administracji publicznej. Jak wskazuje P. Dańczak625, nie 

stanowi taka redakcja przepisu art. 66 ustawy o udzielaniu ochrony należytego przełożenia na 

grunt polskiej regulacji art. 25 ust. 3 dyrektywny 2013/32/UE. Dyrektywa ta zapewnia, że 

państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić, aby osoby posiadające wiedzę 

o szczególnych potrzebach małoletnich uczestniczyły w przesłuchaniu dotyczącym wniosku 

o udzielenie małoletniemu bez opieki ochrony międzynarodowej oraz by decyzję 

rozstrzygające taki wniosek były przygotowane przez urzędnika posiadającego niezbędną 

wiedzę o szczególnych potrzebach małoletnich626.  

Co więcej, istnieje możliwość utrwalenia przebiegu przesłuchania za pomocą 

urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, na żądanie małoletniego bez opieki lub kuratora. 

Zapis przebiegu przesłuchania jest załącznikiem do protokołu i stanowi prawną gwarancję tego, 

że czynności przesłuchania, odtwarzana i analizowana po pewnym czasie od jej rejestracji, 

będzie wiernie przedstawiała przebieg tego przesłuchania a tym samym należycie zostanie 

rozpatrzony wniosek małoletniego bez opieki.  

 
625 P. Dańczak, [w:] Prawo…, s. 1131. 
626 Małoletni bez opieki. Polityka, praktyka oraz dane statystyczne dotyczących małoletnich cudzoziemców bez 

opieki w Polsce. Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, Warszawa 

2015, dokument na stronie https://www.emn.gov.pl/download/75/20854/MalolaciPL.pdf (dostęp: 23.03.2021). 

Zob. też Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku – opinie i doświadczenia dzieci i specjalistów. Podsumowanie, 

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2017, dokument na stronie 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-child-friendly_justice-summary_pl.pdf (dostęp: 

23.03.2021).  
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Kolejną gwarancją procesową małoletniego bez opieki jest obowiązek organów 

pouczania i informowania go zgodnie z art. 65 ustawy o udzielaniu ochrony. Zagwarantowano 

tym samym, aby przed przesłuchaniem pouczono małoletniego o okolicznościach faktycznych 

i prawnych, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania oraz możliwość żądania przez 

niego, aby przesłuchanie odbyło się w obecności wskazanej przez małoletniego osoby dorosłej. 

Ponadto przesłuchanie odbywa się w języku zrozumiałym dla małoletniego. Najczęściej 

przybiera to postać uczestniczenia tłumacza języka, którym posługuje się i który rozumie 

małoletni. Daje to gwarancję tego, że małoletni zostanie wysłuchany, a jego zeznania, wszelkie 

okoliczności i fakty podczas przesłuchania przekazane, zostaną wzięte pod wagę przy 

rozpatrywaniu jego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Pominięcie takiego 

obowiązku lub jego realizacja w niepełnym zakresie, albo dopiero w trakcie przesłuchania, 

może stanowić podstawę zakwestionowania prawidłowości przebiegu postępowania, a co za 

tym idzie również zaskarżenia ewentualnej decyzji wydanej w sprawie627.  

Ponadto gwarancje wynikające z zasady prawdy obiektywnej określonej w art. 7 k.p.a. 

zostały rozszerzone przez ustawodawcę w art. 43 ustawy o udzielaniu ochrony. Organ 

prowadzący postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej ustala 

w szczególności mające znaczenie dla sprawy okoliczności faktyczne odnoszące się do kraju 

pochodzenia wnioskodawcy, w tym także bierze pod uwagę przepisy ustawowe i wykonawcze 

obowiązujące w tym kraju oraz sposób ich stosowania628. Z inicjatywy organu sporządzana jest 

informacja o sytuacji faktycznej i prawnej kraju pochodzenia wnioskodawcy. Ustalane jest 

dzięki tej informacji, podczas merytorycznego rozpatrywania wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, czy fakty i okoliczności wskazane przez wnioskodawcę są wiarygodne oraz 

czy dają podstawę do przyjęcia, że przesłanki do udzielenia ochrony międzynarodowej są 

spełnione.  

Celem zagwarantowania wyżej wskazanych gwarancji procesowych, w imieniu 

małoletniego bez opieki wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej składa kurator albo 

przedstawiciel organizacji międzynarodowej lub pozarządowej zajmującej się udzielaniem 

pomocy cudzoziemcom, w tym pomocy prawnej, jeżeli na podstawie indywidualnej oceny 

sytuacji małoletniego bez opieki organizacja ta uzna, że może on potrzebować takiej ochrony.  

Zastrzeżenie zawarte w art. 26 ust. 6 ustawy o udzielaniu ochrony jest niezwykle ważne z uwagi 

 
627 Ibidem, s. 1129.  
628 Informacje co do pewnego zakresu o statusie cudzoziemca, nie mogą być udostępniane ani pozyskiwane od 

podmiotów, wobec których istnieje uzasadnione domniemanie, że dopuszczają się prześladowań lub wyrządzają 

poważną krzywdę. 
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na ważność postępowania administracyjnego wynikają z art. 30 k.p.a. Przepis ten wskazuje, że 

zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa 

cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Dlatego też odnosząc się do 

odwołania ustawowego, zdolność prawna określona została w art. 8 § 1 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny629 poprzez wskazanie, że osoba fizyczna ma zdolność 

prawną od chwili urodzenia a zdolności do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania 

pełnoletności (art. 11 k.c.)630. Brak zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych 

w postępowaniu administracyjnym pociąga za sobą wadliwość postępowania określoną 

w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.631.  

W celu uniknięcia wady postępowania administracyjnego skutkującego wadą 

wznowieniową oraz rozwinięcia i przeniesienia na grunt polskiego prawa postanowień aktów 

międzynarodowych w zakresie prawidłowej procedury rozpatrzenia wniosku o udzielnie 

ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez opieki, polski ustawodawca w Rozdziale 

4 ustawy o udzielaniu ochrony zagwarantował reprezentację małoletniego w postępowaniu 

administracyjnym m.in. przez kuratora. Wskazać należy, że gwarancja ta wynika z aktów prawa 

międzynarodowego - art. 22 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka, oraz prawa UE - art. 31 

dyrektywy 2011/95/UE, art. 7 ust. 3 dyrektywny 2013/32/UE. Tym samym ustawa o udzielaniu 

ochrony w art. 61 ust. 1 pkt 3) gwarantuje małoletniemu bez opieki gwarancję ustanowienia 

kuratora do reprezentowania go w postępowaniu w sprawie udzielania ochrony 

międzynarodowej.  

 Kuratorzy najczęściej wyznaczani są spośród pracowników organizacji pozarządowych, 

studentów632 kuratorów sądowych, ale także profesjonalnych pełnomocników. Przepisy nie 

określają, kto może być ustanowiony kuratorem – nie wskazują żadnych szczególnych cech, 

którymi powinien charakteryzować się kurator małoletniego bez opieki. Niemniej kuratorzy do 

 
629 Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami, zwana dalej k.c. 
630 Zdolność do czynności prawnych to możność dokonywania czynności prawnych i dzięki temu kształtowania 

swej sytuacji prawnej – nabywania lub utraty praw albo obowiązków. Przepisy prawa cywilnego przyznają pełną 

zdolność do czynności prawnych tym osobom fizycznym, które są pełnoletnie (art. 11 k.c.) i nie zostały 

ubezwłasnowolnione ani dla których nie ustanowiono doradcy tymczasowego. Małoletni, którzy ukończyli lat 

trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (art. 

15 k.c.). Osoby te mogą bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie 

zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (art. 20 k.c.). Osoby, które nie ukończyły lat 

trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie mają zdolności do czynności prawnych (art. 12 k.c.). 

Osoby te mogą zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach 

życia codziennego. Umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące 

pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych (art. 14 § 2 k.c.). 
631 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, s. 241.  
632 J. Włodarczyk, S. Wójcik, Dzieci cudzoziemskie bez opieki w kontekście systemu opieki w Polsce, Dziecko 

Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2014, Tom 13, nr 2, 169.  
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reprezentowania małoletniego bez opieki powinni mieć przeszkolenie w tym zakresie oraz 

cechować się wiedzą z zakresu praw i potrzeb dzieci, w tym dzieci będących uchodźcami. 

W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy633 wskazuje się, że kuratorem 

powinna być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw 

publicznych bądź taka, w stosunku do której nie zachodzi prawdopodobieństwo, że nie będzie 

się wywiązywała należycie z nałożonych na nią obowiązków. Sąd Najwyższy w swoich 

orzeczeniach dopuszcza stosowanie do kuratora, na podstawie odesłania zawartego 

w art. 178 § 2 krio, przepisu art. 148 § 2 krio., który stanowi, że nie może być ustanowiony 

opiekunem ten, w stosunku do kogo zachodzi prawdopodobieństwo, iż nie wywiąże się 

należycie z obowiązków opiekuna. Zdaniem SN przepisy art. 148 § 2 w zw. z art. 178 § 2 krio 

nakazują sądowi odrzucić daną osobę jako kandydata, nawet wówczas, gdy zachodzi jedynie 

prawdopodobieństwo, iż nie wywiąże się ona należycie z obowiązków kuratora. Przyczyny 

takiej oceny mogą być zawinione (np. naganny tryb życia, uzależnienie od alkoholu, niechęć 

do osoby, którą ma reprezentować itp.), jak i niezawinione (np. stan zdrowia kandydata, 

nadmierne obciążenie obowiązkami zawodowymi itp.)”. W uzasadnieniu tego orzeczenia SN 

podkreślił, że okoliczności dyskwalifikujące daną osobę jako kuratora nie stanowi ani wiek, 

który w analizowanej sprawie wynosił 62 lata, ani odległość pomiędzy miejscem zamieszkania 

kuratora a miejscem zamieszkania osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (50 km)634. 

Na podstawie art. 154 w zw. z art. 178 § 2 krio kurator obowiązany jest wykonywać swoje 

czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod kuratelą i interes 

społeczny635.  

 Następnie równolegle z ustanowieniem kuratora, sąd opiekuńczy, na wniosek Straży 

Granicznej, umieszcza małoletniego bez opieki w pieczy zastępczej. Jak stanowi art. 2 ust. 2 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej636, system 

pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej 

opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania 

przez rodziców. Polega on przede wszystkim na wychowywaniu dziecka, kierowaniu nim, 

zapewnieniu dziecku odpowiednich warunków bytowych oraz troskę o zdrowie 

i bezpieczeństwo637. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o pieczy, przepisy dotyczące pieczy 

 
633 Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zmianami zwana dalej krio. 
634 Postanowienie SN z dnia 17 lutego 1999 r., II CKN 184/98.  
635 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Opieka i kuratela. Komentarz do art. 145-184, Warszawa 2014, s. 

178. 
636 Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zmianami, zwana dalej ustawa o pieczy.  
637 Zob. A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 193 
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zastępczej stosuje się w szczególności do małoletnich cudzoziemców, bez względu na to, czy 

na terytorium RP posiadają oni prawny tytuł pobytowy, czy też nie. Zgodnie z art. 62 ustawy 

o udzielaniu ochrony, Straż Graniczna doprowadza małoletniego bez opieki do rodziny 

zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowania rodzinnego lub placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu interwencyjnego, do czasu wydania przez sąd orzeczenia w zakresie 

pieczy zastępczej.   

 Ponadto małoletni bez opieki podczas procedury rozpatrywania wniosku o udzielenie 

ochrony prawnomiędzynarodowej nie poznosi kosztów a wszelkie działania związane z jego 

pobytem, finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu 

ds. Cudzoziemców.  

 Ustanowienie kuratora dla małoletniego bez opieki jest także gwarancją czynnego 

udziału strony w postępowaniu wynikającą z art. 10 k.p.a. Organy obowiązane są zapewnić 

stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić 

im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań638. 

Czynny udział strony w postępowaniu jest zagwarantowany poprzez zawiadomienie kuratora 

o miejscu i terminie przesłuchania wnioskodawcy dla ustalenia faktów i okoliczności 

wskazanych we wniosku o udzieleniu ochrony międzynarodowej. Oznacza to, że małoletni bez 

opieki ma gwarancję prawną nieprzesłuchiwania go, dopóki nie ustanowi się dla niego kuratora 

oraz dopóki nie poinformuje się go o terminie i miejscu przesłuchania. Kurator musi mieć 

zagwarantowane minimalnie 7 dni na zawiadomienie go o czynności przed jej 

przeprowadzeniem. Gwarancja ta jest umożliwieniem skontaktowania się przez kuratora 

z małoletnim, odbycia rozmowy, zapoznania się z aktami sprawy i przygotowania się do 

najważniejszego etapu procedury uchodźczej, czyli przesłuchania.  

 Podczas przesłuchania małoletniego bez opieki uczestniczą kurator, osoba wskazana 

przez małoletniego oraz psycholog lub pedagog. Udział kuratora, jak już wspomniano, jest 

obligatoryjny podczas przesłuchania. Ma zapewnić to zabezpieczenie najlepszych interesów 

małoletniego w postępowaniu przed organem oraz wykonywanie uprawnień kuratora w tym 

postępowaniu (zadawanie pytań, zgłaszanie uwag co do przebiegu czynności, zachowania osób 

przesłuchujących, czy sposobu traktowania małoletniego). Uczestnikiem obligatoryjnym jest 

 
638 Zob. J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji. Tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w 

warunkach polskich procedur administracyjnych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2002, s. 25.  
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psycholog lub pedagog, których rolą jest sporządzenie opinii o stanie psychofizycznym 

małoletniego. Stanowi ona pełnoprawny element materiału dowodowego w sprawie.  

Kolejną zasadą ogólną wynikającą z k.p.a. a doprecyzowaną w ustawie o udzielaniu 

ochrony, jest zasada współdziałania organów administracji publicznej639. Art. 45 ustawy 

o udzielaniu rozwija tę zasadę i zasadę prawdy obiektywnej poprzez nakaz zwrócenia się przez 

organy do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby - także do innych organów, 

o przekazanie informacji, czy wobec wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca 

występuje, czy zachodzą okoliczności wyłączające nadanie statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej640. Uzyskanie tych informacji zasadne jest i stanowi obowiązek organu641, kiedy 

z materiału dowodowego wynika, że należy wydać decyzję o udzieleniu ochrony 

międzynarodowej. Zamiar wydania przez organ decyzji negatywnej lub umarzającej 

postępowanie, nie wymaga uzyskania tych informacji642. 

W myśl art. 8 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej prowadzą postępowanie 

w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami 

proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Jest to jedna z ugruntowanych już 

w treści k.p.a. zasad, której sednem jest ustanowienie generalnego priorytetu dbałości o jakość 

działania administracji i realizacji prawa do dobrej administracji. Zasada ta uznawana jest 

wręcz za swoistą klamrę spinająca w całość ogólne zasady postępowania administracyjnego. 

Jest to bowiem reguła najszersza pod względem swojego zakresu643. Jak wskazuje się 

w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, zasada ogólna prowadzenia postępowania przez 

organy w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, posiada 

konstytucyjne zakotwiczenie w zasadzie ochrony zaufania obywateli do państwa 

i stanowionego oraz stosowanego przez nie prawa, stanowiącej istotny komponent klauzuli 

 
639 W. Brzozowski, Współdziałanie władz publicznych, Państwo i Prawo 2010, nr 2, s. 3 
640 Ustawa o udzielaniu wskazuje na takie okoliczności i są nimi: popełnienie zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni 

wojennej lub zbrodni przeciwko ludzkości w rozumieniu prawa międzynarodowego; bycie winnym działań 

sprzecznych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych określonymi w Preambule i art. 1 i 2 Karty Narodów 

Zjednoczonych; popełnienie zbrodni o charakterze innym niż polityczny poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przed złożeniem wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej; istnienie poważnych podstawy, aby 

sądzić, że podżegał albo w inny sposób brał udział w popełnieniu zbrodni lub czynów ww.; popełnienie na 

terytorium RP zbrodni lub popełnienie poza tym terytorium czynu, który jest zbrodnią według prawa polskiego; 

wnioskodawca stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub społeczeństwa. 
641 Wyrok TSUE z 13 września 2018 r., Shajin Ahmed v. Bevándorlásiés Menekültügyi Hivatal, C-369/17, 

ECLI:EU:C:2018:713.  
642 J. Chlebny, Prawo…, s. 1099.  
643 P. Krzykowski, A. Brzuzy, Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego w orzecznictwie sądów 

administracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, s. 67. 
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demokratycznego państwa prawnego w rozumieniu art. 2 Konstytucji RP644. Zaufanie stron 

postępowania organy mogą budować w ramach zasady wynikającej z art. 9 k.p.a., tj. zasady 

informowania. Administracja publiczna zobowiązana jest do należytego i wyczerpującego 

informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na 

ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. 

Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły 

szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień 

i wskazówek. Powyższa regulacja prawna powoduje nie tylko „wyłom w obowiązującej na ogół 

starej zasadzie ignorantia iuris nocet, lecz właściwie zupełne uchylenie tej zasady w zakresie 

spraw rozpatrywanych w postępowaniu administracyjnym uregulowanym kodeksem”645. 

Przykładem takiego wyłomu są gwarancje dostępu do informacji w postępowaniu o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. Jak wynika z treści ustawy o udzielenia ochrony w przejściach 

granicznych, strzeżonych ośrodkach i aresztach dla cudzoziemców zapewnia się 

cudzoziemcowi dostęp do informacji w języku dla niego zrozumiałym o możliwości złożenia 

wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i skorzystania w tym celu z pomocy tłumacza 

(art. 29 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony). Ponadto organ przyjmujący wniosek o udzielenie 

ochrony międzynarodowej na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy, przekazuje 

wnioskodawcy na piśmie w języku dla niego zrozumiałym informacje o:  

a) zasadach i trybie postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, 

b) przysługujących mu prawach, ciążących na nim obowiązkach i skutkach ich 

niewykonania oraz o konsekwencjach wyraźnego i dorozumianego wycofania wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, 

c) których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Dublin III, 

d) których mowa w art. 29 ust. 1 rozporządzenia 603/2013, 

e) możliwości wyrażenia zgody na udzielanie przedstawicielowi Urzędu Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców informacji o przebiegu 

postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej oraz na przeglądanie akt 

sprawy i sporządzanie z nich notatek i odpisów, 

f) organizacjach zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom, 

 
644 Zob. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2019 r., sygn. akt: IV SAB/Po 147/19.  
645 Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwa Prawnicze PWN, 

Warszawa–Poznań 1992, s. 69; por. wyrok WSA we Wrocławiu z 7 października 2013 r., sygn. akt: II SA/Wr 

497/13.  
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g) zakresie pomocy socjalnej i opieki medycznej, okresie ich przysługiwania, możliwości 

ubiegania się o pomoc w postaci świadczenia pieniężnego oraz zasadach przyjęcia do 

ośrodka dla cudzoziemców,  

h) trybie i zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz podmiotach świadczących 

tę pomoc, 

i) adresie ośrodka recepcyjnego, w którym ma się on stawić w terminie 2 dni od dnia 

złożenia wniosku - jeżeli wnioskodawca nie wskazał we wniosku innego adresu, pod 

którym będzie przebywał, albo nie przebywa w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla 

cudzoziemców.  

Ponadto jak wynika z ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom, udziela się informacji 

na każdym etapie postępowania administracyjnego głównego (poprzez zmieszczenie w treści 

decyzji lub postanowień tłumaczenia na język zrozumiały dla wnioskodawcy podstawy 

prawnej decyzji, rozstrzygnięcia oraz pouczenia – art. 53 ust. 2) oraz wpadkowego 

(cudzoziemca przyjmowanego do ośrodka informuje się w zrozumiałym dla niego języku 

o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach oraz umożliwia mu zapoznanie 

się z przepisami regulującymi udzielanie pomocy dla cudzoziemców ubiegających się 

o udzielenie ochrony międzynarodowej i regulaminem pobytu w ośrodku – art. 80a).  

 Istotą kolejnej zasady ogólnej wyrażonej w art. 11 k.p.a., jest wyjaśnianie przez organ 

stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób 

w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania 

środków przymusu. Sądy administracyjne w swoim orzecznictwie stwierdziły, że „kwestia 

realizacji zasady przekonywania, o której mowa w art. 11 k.p.a., nie oznacza przekonania osoby 

o tym, że adresowana do niej decyzja jest słuszna i zgodna z prawem. Zasada przekonywania 

sprowadza się do wyjaśnienia osobie, że adresowana do niej decyzja wynika z racjonalnych 

przesłanek i jest oparta o przepisy obowiązującego prawa, to znaczy, że w istniejącym stanie 

prawnym i faktycznym wydanie innej decyzji było niemożliwe. Organ odpowiada za 

naruszenie tej zasady, jeżeli nie podejmie lub bezpodstawnie odstąpi od czynności mających 

przekonać osobę o zasadności decyzji, np. odstąpi od uzasadnienia decyzji. Zasada ta nakłada 

na organ obowiązek dołożenia należytej staranności w wyjaśnieniu osobie zasadności 

podjętego rozstrzygnięcia. Nie wymaga się zaś od niego osiągnięcia rezultatu, to znaczy 

faktycznego przekonania osoby do prawidłowości podjętej decyzji”646. Jak się wydaje zasada 

 
646 Zob. wyrok WSA w Łodzi z 2 października 2013 r., sygn. akt: II SA/Łd 631/13; wyrok NSA z 29 czerwca 2010 

r., sygn. akt: I OSK 124/10.  
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ta doznaje w postępowaniu o udzieleniu ochrony międzynarodowej ograniczenia. Polega ono 

na tym, że organ, który wydał decyzję w zakresie rozpoznania wniosku, dokonuje pisemnego 

tłumaczenia na język zrozumiały dla wnioskodawcy podstawy prawnej decyzji, rozstrzygnięcia 

oraz pouczenia. Tym samym małoletni bez opieki, nie władający językiem polskim i nie 

rozumiejący procedur prawnych i języka prawnego i prawniczego, nie otrzymuje uzasadnienia 

faktycznego organu w języku dla niego zrozumiałym. Na pierwszy rzut oka taka stylizacja 

przepisu przy jego literalnej wykładni może prowadzić do stwierdzenia, że prawa strony 

w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej zostały ograniczone. Jednak 

dokonując wykładni systemowej, dochodzimy do wniosku, że z uwagi na wyznaczenie kuratora 

oraz w pewnych okolicznościach profesjonalnego pełnomocnika647, małoletni bez opieki 

otrzymuje należyte wsparcie, które gwarantuje zapewnienie jego praw w procedurze 

administracyjnej.  

Dokonując oceny implementacji prawa UE, zwrócić uwagę należy, że art. 53 ust. 2 

ustawy o udzielaniu ochrony daje mniejsze gwarancje procesowe w zakresie informowania niż 

art. 11 ust 2 i art. 12 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2013/32/UE. Dyrektywa wskazuje, że państwa 

członkowskie zapewniają, aby w przypadku odrzucenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy 

lub udzielenia ochrony międzynarodowej decyzja zawierała pisemne uzasadnienie faktyczne 

i prawne oraz informację o trybie odwołania się od decyzji odmownej. Polska ustawa 

przewiduje tylko, że tłumaczy się podstawę prawną decyzji, rozstrzygnięcie oraz pouczenia. 

Tym samym w tłumaczeniu decyzji polskiego organu w zakresie ochrony międzynarodowej, 

cudzoziemcowi nie tłumaczy się na język dla niego zrozumiały podstawy faktycznej 

rozstrzygnięcia.  

Zasada szybkości postępowania, wyrażona w art. 12 k.p.a., pozostaje w ścisłym związku 

z zasadą praworządności, zasadą uwzględniania słusznego interesu obywateli, zasadą 

polubownego załatwiania spraw, jak również z zasadą budzenia zaufania uczestników 

postępowania do organów władzy publicznej648. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że 

„zasada szybkości postępowania określona w art. 12 k.p.a. jest współzależna z zasadą prawdy 

obiektywnej. Kładąc na szali te dwie zasady, trzeba dojść do wniosku, że szybkość 

prowadzonego postępowania nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązkiem organu 

 
647 L. Stadniczeńko, Prawnik w cywilizacji wiedzy i w społeczeństwie komunikacyjnym, [w:] Abiit, non obiit. 

Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. 

Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 

Lublin 2013, s. 825.  
648 R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 117 
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dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz dokładnego wyjaśnienia sprawy, mając na 

względzie interes społeczny i słuszny interes obywatela, w szczególności obowiązku zebrania 

i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego oraz oceny na podstawie 

całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona”649.  

 Prawem małoletniego bez opieki, wynikającym z ustawodawstwa polskiego, jest 

terminowe załatwienie jego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Regulacje 

kodeksowe zawarte w k.p.a. o terminach załatwienia sprawy wskazują, że organy administracji 

obowiązane są załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1 i 2 k.p.a.). Natomiast sprawy 

wymagające postępowania wyjaśniającego powinny zostać załatwiane nie później niż w ciągu 

miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, 

od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca 

od dnia otrzymania odwołania (art. 35 § 3 k.p.a.). Ogólne terminy i wskazania co do załatwienia 

sprawy administracyjnej nie maja zastosowania do spraw uchodźczych. Zgodnie z art. 34 ust. 1 

ustawy o udzielaniu ochrony, załatwienie sprawy dotyczącej udzielenia ochrony 

międzynarodowej następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Oznacza to, że 

termin ten ma charakter instrukcyjny i nie może być przedłużany, jeżeli nie jest to konieczne650. 

Ustawa przewiduje jednak przedłużenie terminu do 15 miesięcy, w sytuacji, kiedy sprawa jest 

szczególnie skomplikowana, z wnioskami występuje w krótkich odstępach czasu duża liczba 

cudzoziemców i uniemożliwia to rozpoznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

w terminie 6 miesięcy, albo wnioskodawca nie wykonuje obowiązków ustawowych651. 

Terminy te powinny być przestrzegane w stosunku do małoletniego bez opieki, gdyż jak się 

wydaje rozpatrzenie jego wniosku a tym samym sytuacji faktycznej leży w zabezpieczeniu jego 

najlepszego interesu. Jak wskazuje J. Chlebny wprowadzanie dłuższych terminów jest zgodne 

z prawem UE a szybkość postępowania ma znaczenie dla ochrony praw jednostki i jej 

indywidualnego interesu (polega na uzyskaniu szybkiego prawa do legalnego pobytu 

i korzystania ze wszystkich praw związanych z przyznaną ochroną) oraz zabezpieczenia 

 
649 Wyrok NSA z 28 czerwca 2012 r., sygn. akt: I OSK 942/11; por. też wyrok WSA w Szczecinie z 13 listopada 

2008 r., sygn. akt: II SA/Sz 116/08.  
650 P. Kobes, Ochrona cudzoziemców. Status uchodźcy a ochrona uzupełniająca. Glosa do wyroku TS z dnia 8 

maja 2014 r., C-604/12, dokument na stronie https://sip.lex.pl/#/publication/386183660 (dostęp: 22.03.2021). 
651 Zgodnie z art. 41 ustawy o udzielaniu, w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej 

wnioskodawca jest obowiązany: 1) przedstawić informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego sprawy, a w 

szczególności dotyczące jego wieku, przeszłych doświadczeń mających znaczenie dla sprawy, tożsamości, 

obywatelstwa, krewnych, kraju i miejsc poprzedniego pobytu, wcześniejszych wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, trasy podróży oraz powodów złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej; 

2) udostępnić posiadane dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej; 3) stawiać się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie w celu przesłuchania 

lub złożenia wyjaśnień. 
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interesu publicznego (potrzeba kontroli przez państwo legalności pobytu cudzoziemców)652. 

Sprawy o udzielenie ochrony międzynarodowej są niezwykle skomplikowane oraz wymagają 

tym samym czasochłonnego i wszechstronnego wyjaśnienia wielu okoliczności faktycznych a 

czasami i prawnych. Organy nie tylko dokonują przesłuchań wnioskodawców, ale także 

ustalają sytuację w kraju pochodzenia cudzoziemca, zwracają się o niezbędne informacje do 

innych organów i rozpatrują wnioski dowodowe składane przez wnioskodawców. Tak 

ukształtowane postępowanie o udzielenie ochrony międzynarodowej wymaga tym samym 

dłuższego czasu na jego rzetelne i sprawiedliwe prowadzenie.  

 Czynności podejmowane w postępowaniu administracyjnym przed organami wymagają 

odpowiedniego utrwalenia. Prawo administracyjne, w tym uchodźcze, zna dwie podstawowe 

zasady dotyczące formy czynności – zasadę ustności oraz zasadę pisemności, z których każda 

ma zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty653. Zasada ustności jest związana z zasadą 

ekonomii postępowania poprzez łatwość i szybkość komunikowania, natomiast zasada 

pisemności zapewnia większą precyzję utrwalenia treści czynności procesowych654. Regulacja 

znajdująca się w art. 14 k.p.a. stanowi kompromis pomiędzy wyżej wskazanymi zasadami, przy 

czym zasadą dominującą, jest zasada pisemności postępowania, która jest zaliczana do tzw. 

zasad techniczno-procesowych (choć jej rola jest doniosła, gdyż pozwala osiągnąć wartość w 

postaci pewności obrotu prawnego). W drodze wyjątku sprawy mogą być załatwiane ustnie, 

telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków 

łączności. Jest to rozwiązanie najbardziej racjonalne, zapewniające realizację istotnych 

wartości procesowych wynikających z obu wyżej wymienionych zasad655. 

Ustawa o udzielaniu ochrony wprowadza uproszczenie w stosunku do k.p.a doręczenia 

decyzji, które ma na celu przyśpieszenie postpowania. Art. 7 ustawy o udzielaniu ochrony 

wskazuje, że decyzje lub postanowienia mogą być przekazywane za pośrednictwem urządzeń 

umożliwiających odczyt i zapis znaków pisma na nośniku papierowym oraz za pośrednictwem 

sieci telekomunikacyjnych i doręczane cudzoziemcowi w formie uzyskanej w wyniku tego 

przekazu. Analizując tenże przepis wskazać należy, że ustawodawca rozróżnił dwie czynności 

przekazania i doręczenia. W zakresie doręczeń zastosowanie będą mieć przepisy ogólne k.p.a 

o doręczeniach zawarte w art. 39-49b. Natomiast znaczącą modyfikacją zasady wyrażonej 

 
652 J. Chlebny, Prawo…, s. 1042-1043.  
653 H. Knysiak-Saudyka, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red, nauk. H. Knysiak-

Saudyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 117-184.  
654 Por. E. Wengerek, Problem ustności i pisemności postępowania cywilnego, Nowe Prawo 1970, nr 10, s. 1397 

i n. 
655 H. Knysiak-Saudyka, [w:] Kodeks…, s. 117-184.  
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w art. 109 § 1 k.p.a.656 w ustawie o udzielaniu ochrony, jest możliwość przekazania orzeczenia 

za pośrednictwem urządzeń umożliwiających odczyt i zapis pisma na nośniku papierowym (np. 

faks) oraz za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej (Internetu) do innego podmiotu, który 

doręczy cudzoziemcowi orzeczenie w takiej formie uzyskanej poprzez ten przekaz. Czyli 

cudzoziemcowi mogą być doręczane odwzorowania orzeczenia bez własnoręcznego podpisu 

urzędnika. Ponadto jak wynika z art. 11 ust. 1 dyrektywy 2013/32/UE, orzeczenia w sprawie 

wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej muszą być wydawane i doręczane na piśmie. 

Dlatego nie można, ani ogłaszać decyzji ustnie, ani w inny sposób niż wynika to z dyrektywy. 

Ma to znaczenie w zakresie praw procesowych, gdyż termin do wniesienia odwołania od 

orzeczenia liczony jest od doręczenia, a nie ogłoszenia657.  

 Małoletni bez opieki w postępowaniu o udzielenie ochrony prawomiędzynarodowej 

zawsze reprezentowany jest przez kuratora. Oznacza to tym samym, że wszelkie pisma 

i orzeczenia wysyłane są w jednej z kodeksowych form do kuratora658. Tym samym organy w 

znakomitej większości dokonują doręczeń pism i orzeczeń zgodnie z ogólnymi zasadami 

o doręczeniach wynikającymi z k.p.a., tj. za pokwitowaniem przez operatora pocztowego lub 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną659. 

 Artykuł 78 Konstytucji RP ustanawia kardynalną gwarancję, iż stronie każdego 

postępowania, w tym administracyjnego, przysługuje prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji 

wydanych w pierwszej instancji, stanowiąc, że wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania 

określa ustawa660. Powyższą normę konstytucyjną realizuje i konkretyzuje art. 15 k.p.a., 

stanowiąc, że postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis szczególny 

stanowi inaczej. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że zasada dwuinstancyjności postępowania 

administracyjnego stanowi element szerszej zasady sprawiedliwości proceduralnej, która 

obejmuje dwa istotne elementy: obowiązek uzasadniania swych rozstrzygnięć przez organy 

 
656 Decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
657 Wyrok NSA z dnia 8 lutego 2017 r. sygn. akt: I OSK 911/15.  
658 Zgodnie z art. 40 § 2 zd. 1 k.p.a., jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. 

Tylko z tą czynnością wiążą się wówczas wskazane w Kodeksie postępowania administracyjnego określone skutki 

prawne, do których zalicza się rozpoczęcie, określonego w art. 129 § 2 k.p.a., biegu terminu do wniesienia 

odwołania. Przesłanie decyzji samej stronie w tym przypadku takich skutków nie rodzi, gdyż nie mogło zostać 

uznane za doręczenie - w rozumieniu zawartych w Rozdziale 8 Kodeksu postępowania administracyjnego - 

przepisów. Czynność doręczenia wspomnianej decyzji także samej stronie ma zatem w tym wypadku jedynie 

charakter informacyjny. Pouczenie zaś, zawarte w decyzji, dotyczy czynności, mających - z punktu widzenia 

toczącego się postępowania - znaczenie prawne. Odnosiło się więc ono wyłącznie do okoliczności doręczenia 

decyzji pełnomocnikowi, nie zaś samej stronie. 
659 Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami.  
660 Zob. wyrok NSA z 26 lutego 2020 r., sygn. akt: II OSK 983/18.  
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władzy publicznej oraz prawo do zaskarżania przez strony i uczestników postępowania 

rozstrzygnięć wydanych w pierwszej instancji661. Środek zaskarżenia przewidziany przez 

ustawę musi być dostępny (nie nazbyt sformalizowany) i efektywny662. Celem kontroli 

instancyjnej jest bowiem zapobieganie pomyłkom i arbitralności w orzekaniu w pierwszej 

instancji663. Ponadto dwuinstancyjność jest standardem rzetelnego postępowania wymaganym 

przez zasady państwa prawa. Dlatego nie jest dopuszczalne używanie rozszerzającej wykładni 

tam, gdzie uszczuplałaby ona wspomniany standard664. Z zasady dwuinstancyjności wynika 

obowiązek organu administracji publicznej I instancji merytorycznego rozpoznania sprawy 

oraz obowiązek organu II instancji jej ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia. Dwukrotne 

rozpoznanie oznacza obowiązek przeprowadzenia dwukrotnie postępowania wyjaśniającego. 

Raz przed organem w I instancji oraz drugi raz przed organem II instancji, którego celem nie 

jest tylko skontrolowanie, czy działania podejmowane przez organ I instancji były 

prawidłowe665. Jak wskazał NSA celem postępowania odwoławczego nie jest sama kontrola 

poprawności rozstrzygnięcia podjętego przez organ pierwszej instancji, lecz uzupełnienie stanu 

faktycznego i materiału dowodowego sprawy oraz uwzględnienie tych zmian w stanie 

prawnym sprawy, które nastąpiły po wydaniu decyzji przez organ I instancji. Istota 

dwuinstancyjności sprowadza się do dwukrotnego rozpoznania i rozstrzygnięcia tożsamej pod 

względem przedmiotowym i podmiotowym sprawy administracyjnej666.  

 W postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez 

opieki przysługuje od każdej decyzji odwołanie do organu wyższej instancji667. Zgodnie 

z art. 89p ustawy o udzielaniu ochrony Rada do Spraw Uchodźców jest organem administracji 

publicznej rozpatrującym odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia wydane przez 

Szefa Urzędu668. Jest to uregulowanie szczególne, gdyż na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. od 

decyzji wydanej w I instancji przez ministra669 nie służy odwołanie, a jedynie wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

 
661Zob. wyrok TK z 14 czerwca 2006 r., sygn. akt: K 53/05; wyrok TK z 23 maja 2018 r., sygn. akt: SK 15/15.  
662 L. Garlicki, Konstytucja RP. Komentarz, t. 5, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 7 
663 Wyrok TK z 12 czerwca 2002 r., sygn. akt: P 13/01; wyrok WSA w Kielcach z 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt: 

II SA/Ke 172/13.  
664 Wyrok WSA w Gliwicach z 30 listopada 2007 r., sygn. akt: IV SA/Gl 447/07.  
665 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, s. 85.  
666 Wyrok NSA z 12 listopada 1992 r., sygn. akt: V SA721/92; wyrok NSA z 29 czerwca 2011 r., sygn. akt: II 

OSK 1147/10.  
667 J. Chlebny, Prawo…, s. 900.  
668 M. Kaczocha, Rada do spraw uchodźców w świetle obowiązujących unormowań, Ius Novum 2012, nr 3, s. 105-

115. 
669 Na podstawie definicji zawartej w art. 5 § 2 pkt 5 k.p.a. Urząd do Spraw Cudzoziemców powinien być 

uznawany za ministra w rozumieniu k.p.a. jako organ centralny administracji rządowej właściwy w sprawach 

wskazanych w art. 16 ustawy o udzielaniu ochrony.  
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odwołania. Jak wskazuje W. Chróścielewski, mamy do czynienia z sytuacją, w której przepis 

art. 89p ustawy o udzielaniu ochrony stanowi wyjątek od regulacji zawartej w k.p.a.670.  

 Tym samym małoletni bez opieki, reprezentowany przez kuratora w postępowaniu 

o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej, ma prawo do złożenia odwołania od decyzji 

organu I instancji rozpatrującej jego wniosek. Za pośrednictwem kuratora lub profesjonalnego 

pełnomocnika może kontestować w odwołaniu podstawy decyzji, uzasadnienie formalne oraz 

przebieg samego postępowania. Tym samym w przypadku wydania przez organ decyzji, która 

w ocenie małoletniego, kuratora lub pełnomocnika jest niekorzystna, może żądać poprzez 

złożenie odwołania ponownego rozpatrzenia sprawy o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej. Odwołanie może zawierać nowe wnioski dowodowe, zarzuty co do 

podstawy prawnej decyzji, ustaleń faktycznych, jak i co do uzasadnienia tejże. Odwołanie nie 

jest sformalizowanym środkiem odwoławczym zgodnie z art. 128 k.p.a. dlatego wystarczy, 

aby wynikało z niego, że strona jest niezadowolona z wydanej decyzji671.  

Oprócz odwołania jako zwyczajnego środka prawnego, prawem strony w postępowaniu 

administracyjnym jest wszczęcie postępowania w trybach nadzwyczajnych672. Oznacza to, że 

małoletni bez opieki może żądać wszczęcia i prowadzenia spraw administracyjnych m.in. 

w postępowaniach nadzwyczajnych w przedmiocie wznowienia postępowania673 

czy stwierdzenia nieważności decyzji674. Wobec tego decyzje o udzieleniu ochrony 

prawnomiędzynarodowej mogą być kontrolowane nie tylko w zwyczajnym toku instancyjnym 

w ramach odwołania do organu wyższej instancji, ale także w ramach postępowań 

nadzwyczajnych, które mają inne cele oraz odmienną procedurę. Niemniej oba tryby 

 
670 W. Chróścielewski, [w:] Prawo…, s. 1227-1228.  
671 Jak wskazał NSA w wyroku z 23 czerwca 2006 r., sygn. akt: I OSK 999/05, zasadniczym elementem 

decydującym o uznaniu pisma – czynności procesowej za odwołanie jest więc niezadowolenie z decyzji wydanej 

w pierwszej instancji. Nie jest natomiast istotne, w jaki sposób strona wyrazi to niezadowolenie – jak nazwie to 

odwołanie i w jakich słowach sformułuje swoje żądanie. 
672 Do głównych trybów nadzwyczajnych zaliczyć można wg. k.p.a. wznowienie postępowania, stwierdzenie 

nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji, postępowanie w sprawie wygaśnięcia decyzji.  
673 Powszechnie przyjmuje się, że wznowienie postępowania jest instytucją procesową pozwalającą na ponowne 

rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zakończonej decyzją ostateczną w sytuacji, gdy 

postępowanie prowadzące do jej wydania było dotknięte kwalifikowaną wadą, wyliczoną enumeratywnie w 

przepisach prawa procesowego, zob. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks..., s. 536-544.  
674 Stwierdzenie nieważności decyzji jest instytucją procesową służącą do eliminacji z obrotu prawnego aktów 

administracyjnych dotkniętych jedną z kwalifikowanych wad wyliczonych enumeratywnie w art. 156 § 1 k.p.a. 

Wady decyzji wymienione w tym przepisie oraz w przepisach szczególnych, do których odsyła art. 156 § 1 pkt 7 

k.p.a., tkwią w samej decyzji i mają charakter materialnoprawny, ponieważ odnoszą się do elementów stosunku 

prawnego nawiązywanego z mocy aktu administracyjnego, tzn. do podmiotów tego stosunku, jego przedmiotu i 

podstawy prawnej, zob. J. Borkowski, Nieważność decyzji administracyjnej, Zachodnie Centrum Organizacji, 

Łódź – Zielona Góra 1997, s. 57.  
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kontrolowania decyzji administracyjnych służą badaniu legalności działania administracji 

publicznej675.  

Prawem małoletniego bez opieki w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej 

nie wynikającym z k.p.a. jest rozpatrzenie przez organ prowadzący postępowanie w pierwszej 

kolejności okoliczności o nadaniu lub odmowie nadania statusu uchodźcy, a w przypadku 

odmowy nadania statusu uchodźcy orzeczenie o udzieleniu lub odmowie udzielenia ochrony 

uzupełniającej. Gwarancja ta jest spowodowana implementacją do polskiego porządku 

prawnego dyrektywy 2011/95/UE, która wprowadza taką kolejność. Tym samym w ustawie 

o udzielaniu ochrony, zgodnie z prawem UE, uznano osobę kwalifikującą się do ochrony 

uzupełniającej, która nie spełnia przesłanek uzasadniających uznania jej za uchodźcę, lecz 

spełnia warunki do udzielenia ochrony uzupełniającej676. Jak wynika z treści art. 3 ustawy 

o udzielaniu ochrony, na terytorium RP cudzoziemcowi udziela się ochrony przez nadanie 

statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie azylu, udzielenie ochrony 

czasowej. Dlatego też prawem strony w postępowaniu jest, aby organ w sytuacji ustalenia 

niespełniania warunków do nadania statusu uchodźcy udzielił ochrony uzupełniającej (art. 15 

ustawy o udzielaniu ochrony). Uprawnienie to wynika z rozwoju orzecznictwa ETPC, w którym 

począwszy od lat 80. XX w. notowane były przypadki stwierdzonych naruszeń praw 

konwencyjnych w związku z wydaleniami cudzoziemców. Pod wpływem tego orzecznictwa 

przyjęto optykę, że status uchodźcy wynikający z Konwencji Genewskiej jest podstawowym 

instrumentem ochrony praw cudzoziemców, a przypadki niedopuszczalności wydalenia 

wynikające z EKPC mają względem niego charakter uzupełniający (dlatego też nazwano te 

przypadki ochroną uzupełniającą lub subsydiarną)677. 

Ustawa o udzielaniu ochrony gwarantuje, że w decyzji merytorycznie kończącej 

postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, zamieszcza się pouczenie o 

prawie do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dokonuje się doręczenia pisemnego tłumaczenia 

na język zrozumiały dla wnioskodawcy podstawy prawnej decyzji, rozstrzygnięcia oraz 

pouczenia. Gwarancja ta wynikająca z art. 53 ustawy o udzielaniu ochrony jest kolejną 

 
675 B. Adamiak, Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjnego, Wydawnictwa Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 1980, s. 28 i podana tam literatura.  
676 Udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na 

rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez: 1) orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji; 

2) tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie; 3) poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla 

życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji 

międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce 

korzystać z ochrony kraju pochodzenia. 
677 P. Dąbrowski, [w:] Prawo…s, 946-947.  
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informacją o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, gdyż na etapie składania 

wniosku organy informują w języku zrozumiałym dla wnioskodawcy o trybie i zasadach 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz podmiotach świadczących tę pomoc (art. 30 ust. 

5 lit. h ustawy o udzielaniu ochrony). Ma to znaczenie w sytuacjach, kiedy kuratorem została 

wyznaczona osoba bez wiedzy i doświadczenia prawniczego. Taka gwarancja wpływa na 

poszerzenie praw małoletniego bez opieki i służy zapewnieniu przestrzegania jego najlepszego 

interesu. Natomiast, co do doręczenia tłumaczenia decyzji, jak zostało już to wcześniej 

wskazane, organy nie muszą tłumaczyć jej całej treści, w tym uzasadnienia. Przepis wprost 

wskazuje, że doręcza się tłumaczenie podstawy prawnej decyzji, rozstrzygnięcia oraz 

pouczenia. Tak ukształtowana procedura w tym zakresie, jest sprzeczna z prawem UE.  

 

3.3. Przepisy wykonawcze 

 

Rozporządzenia w myśl art. 87 ust. 1 Konstytucji RP należą do źródeł prawa 

powszechnie obowiązującego. Są to akty wykonawcze do ustaw678. Wszystkie rozporządzenia, 

niezależnie od podmiotu, który je wydał, mają taką samą moc prawną i jako akty podustawowe 

muszą być zgodne z ustawami i innymi aktami powszechnie obowiązującymi o nadrzędnej 

mocy prawnej wobec ustaw. Zdaniem TK „rozporządzenie winno być (...) aktem normatywnym 

i zawierać nowość normatywną w postaci norm generalnych i abstrakcyjnych”679. Tym samym 

stwierdzić należy, że akt wykonawczy do ustawy nie może w sposób samoistny zmieniać ani 

modyfikować treści norm zawartych w aktach hierarchicznie wyższych. Zmiana albo 

modyfikacja taka jest możliwa jedynie wówczas, gdy jest to wyraźnie wyrażone w przepisie 

upoważniającym. Rozporządzenie nie może uzupełniać ustawy, rozbudowywać przesłanek 

zrealizowania jakiejś normy prawnej określonej w ustawie lub takich elementów procedury, 

które nie odpowiadają jej ustawowym założeniom. Modyfikacja czy uzupełnianie ustawy w 

 
678 Jak wskazał TK w swoich licznych orzeczeniach, rozporządzenie powinno regulować tylko te kwestie, które 

są już (przynajmniej ogólnie) unormowane w samej ustawie. Naruszenie przez akt wykonawczy celu ustawy jest 

równoznaczne z wykroczeniem poza zakres delegacji ustawowej. „Cel ustawy musi być określony w oparciu o 

analizę przyjętych w ustawie rozwiązań, nie może więc być on rekonstruowany samoistnie, arbitralnie i w 

oderwaniu od konstrukcji aktu zawierającego delegację. (...) W konsekwencji przepisy wykonawcze muszą 

pozostawać w związku merytorycznym i funkcjonalnym w stosunku do rozwiązań ustawowych, ponieważ tylko 

w ten sposób mogą być wyznaczone granice, w jakich powinna mieścić się regulacja zawarta w przepisach 

wykonawczych”, zob. wyrok TK z 18 września 2006 r., sygn. akt: K 27/05; wyrok TK z 16 lutego 1999 r., sygn. 

akt: SK 11/98, zob. też wyrok TK z 14 lipca 2015 r., sygn. akt: K 2/13. 
679 Wyrok TK z 20 czerwca 2002 r., sygn. akt: K 33/01; M. Niezgódka-Medek, Problemy dostosowania 

istniejącego systemu źródeł prawa do wymogów nowej konstytucji, Przegląd Legislacyjny 1997, nr 2 (12), s. 16 

i n. 
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drodze rozporządzenia nie mogą być usprawiedliwiane tym, że w przepisie upoważniającym 

zawarte zostało sformułowanie „określa szczegółowe zasady i tryb postępowania”680. 

 Tym samym, jak wynika z orzecznictwa TK, rozporządzenie jako akt wykonawczy do 

ustawy, nie może samoistnie modyfikować i zmieniać praw małoletniego bez opieki 

w procedurze ochrony prawnomiędzynarodowej. Niemniej z uwagi na skomplikowane 

procedur, w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej zastosowanie ma 

szereg aktów wykonawczych. Wśród najważniejszych rozporządzeń, związanych z procedurą 

uchodźczą w Polsce, wydanych na podstawie delegacji ustawy o udzielaniu ochrony należy 

wymieć: rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów 

sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej681. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że „z uwagi na 

niestabilną sytuację uchodźczą oraz trudne do przewidzenia ruchy migracyjne nie można 

wykluczyć, że kryzys migracyjny dotknie również Rzeczpospolitą Polską. W tym celu należy 

przewidzieć szczególne uregulowania, w postaci umożliwienia odstępstwa od konieczności 

prowadzenia badań lekarskich wyłącznie we wskazanych dotychczasowo miejscach”682. 

Ponadto rozporządzenie uzupełniono w stosunku do poprzednio obowiązującego o kwestie 

dotyczące zagwarantowania cudzoziemcom wykonywania badań lekarskich oraz zabiegów 

sanitarnych z poszanowaniem godności, w tym zapewnienia możliwości przeprowadzenia tych 

badań i zabiegów przez osoby tej samej płci. W badaniu lekarskim może uczestniczyć tłumacz 

– w zakresie koniecznym dla ustalenia wywiadu chorobowego. W razie potrzeby, może on 

uczestniczyć także przy pozostałych czynnościach. Tym samym ww. rozporządzenie jest 

zgodnie z art. 25 ust. 5 zd. 2 dyrektywy 2013/32/UE, który wskazuje, że wszelkie badania 

lekarskie przeprowadzane są z pełnym poszanowaniem godności jednostki, są jak najmniej 

inwazyjne i przeprowadzane przez wykwalifikowany personel medyczny, tak aby możliwe 

było uzyskanie jak najbardziej rzetelnego wyniku. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości 

pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej683, jest 

 
680 Wyrok TK z 16 lutego 2010 r., sygn. akt: P 16/09, zob. też wyrok TK z 30 kwietnia 2009 r., sygn. akt: U 2/08; 

wyrok TK z 27 maja 2004 r., sygn. akt: U 12/13; wyrok TK z 26 lutego 1999 r., sygn. akt: SK 11/98.  
681 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2016 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów 

sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie ochrony międzynarodowej, Dz.U. z 2016 

r., poz. 1724. 
682 Dokument na stronie: https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-rozp-mz-ws-badan-cudz-1-16-

16253.pdf (dostęp: 2.09.2021).  
683 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wysokości 

pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, Dz.U. z 2016 r., poz. 311.  
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implementacją motywu 24 dyrektywy 2013/33/UE, który wskazuje: aby zapewnić zgodność 

pomocy materialnej udzielanej wnioskodawcom z zasadami określonymi w niniejszej 

dyrektywie, konieczne jest określenie przez państwa członkowskie poziomu takiej pomocy na 

podstawie odpowiednich wielkości referencyjnych. Nie oznacza to, że przyznawana kwota 

powinna być taka sama, jak dla własnych obywateli. Państwa członkowskie mogą przyznać 

wnioskodawcom mniej korzystne warunki traktowania niż własnym obywatelom, zgodnie 

z przepisami dyrektywy. Zatem ekwiwalenty na odzież, obuwie, wyżywienie określone w ww. 

rozporządzeniu wydanym w dniu 19 lutego 2016 r. aktualnie, w związku z rozwojem 

gospodarczym oraz znaczącym wzrostem informacji684, są za niskie oraz nie spełniają funkcji 

realnej pomocy. W § 6 ww. rozporządzenia wskazano, że wysokość świadczenia pieniężnego 

wynosi 25 zł na dzień. W przypadku gdy świadczenie przysługuje cudzoziemcowi i osobie 

w imieniu której występuje, albo małoletniemu bez opieki i cudzoziemcowi, któremu sąd 

powierzył sprawowanie pieczy zastępczej nad tym małoletnim, wysokość świadczenia 

pieniężnego na każdą osobę wynosi - w przypadku: 1) dwóch osób - 20 zł, 

2) trzech osób – 15 zł, 3) czterech i więcej osób - 12,50 zł - na dzień. Tak ukształtowane 

świadczenia w aktualnym stanie ekonomicznym i realiach gospodarczych są niewystarczające, 

aby utrzymać, wychowywać i wykształcić małoletniego bez opieki starającego się o udzielenie 

ochrony międzynarodowej.  

 Kolejnym aktem wykonawczym ustawy o udzielaniu ochrony jest rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości 

cudzoziemca685, które pełni ważną funkcję identyfikacyjną oraz gwarancyjną dla cudzoziemca. 

Z uwagi na to, że przy składaniu wniosku o uchodźstwo cudzoziemcy muszą oddać swoje 

dokumenty podróży a bardzo często nie posiadają jakichkolwiek dokumentów, czy to 

tożsamości, czy podróży, zapewnienie im tymczasowego zaświadczenia tożsamości jest 

niezwykle ważne pod kątem identyfikacyjnym, jak i psychologicznym dla cudzoziemca. Jak 

wynika z załącznika nr 1 do rozporządzenia, zaświadczenie tymczasowe spełnia wymagania 

prawa UE w zakresie dokumentów wydawanych cudzoziemcom686 oraz posiada warstwę 

biometryczną. Obowiązek państwa do wydania tymczasowego dokumentu tożsamości wynika 

 
684 Informacje Głównego Urzędu Statystycznego o aktualnych i historycznych wskaźnikach inflacji, dokument na 

stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-

konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/ (dostęp 2.09.2021).  
685 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie tymczasowego 

zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, Dz.U. z 2015 r., poz. 1856. 
686 Dane techniczne polskiego zaświadczenia tymczasowego, dokument na stronie 

https://www.consilium.europa.eu/prado/pl/POL-HO-03001/index.html (dostęp 2.09.2021).  
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z art. 6 dyrektywy 2013/33/UE, który powyższym rozporządzeniem został w pełni zapewniony 

i jest wykonywany.    

W tym miejscu odnotować należy rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w sprawie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej687, 

które gwarantuje zgodnie z art. 27 i 28 Konwencji Genewskiej wydanie cudzoziemcowi 

dokumentu podróży, któremu został nadany status uchodźcy. Wszystkie dokumenty podróży 

przewidziane w Konwencji Genewskiej wydane po 29 czerwca 2009 r., zawierają dane 

biometryczne (wizerunek twarzy i odcisk palca) zapisane w formie elektronicznej oraz są 

zgodne z brzmieniem i złącznikami Konwencji Genewskiej. Wydanie dokumentu podróży 

uchodźcy upoważnia go do podróżowania na podstawie tego dokumentu, zamiast na podstawie 

dokumentu kraju pochodzenia. Genewski dokument podróży wydawany jest na okres 2 lat. 

W tym okresie jest honorowany przez wszystkie państwa będące sygnatariuszami Konwencji 

Genewskiej. Nie oznacza to, że cudzoziemiec posiadający taki dokument zwolniony jest 

z obowiązku uzyskania wizy, jeżeli jest wymagana przez dany kraj. Jednak obecnie większość 

państw europejskich zniosła obowiązek posiadania wizy dla uchodźców688. 

Ponadto wartym odnotowania wydanym na podstawie ustawy o cudzoziemcach aktem 

wykonawczym, jest rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych, których 

rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej689. Zawiera ono wykaz chorób 

zakaźnych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, których rozpoznanie lub 

podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium 

RP. Akt ten zawiera kryteria pozwalające podejrzewać wystąpienie chorób w nim 

wymienionych i procedury z tym związane. Stanowi on dookreślenie podstaw ustawowych 

odmowy wyjazdu cudzoziemca.  

Także rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wywiadu 

środowiskowego przeprowadzanego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 

 
687 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie dokumentu 

podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, Dz.U. z 2009 r., Nr 99, poz. 835. 
688 M. Łysienia red., J. Białas, B. Domańska, M. Górczyńska, M. Jaźwińska, E. Ostaszewska-Żuk, M. Szczepanik, 

D. Witko, Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Helsińska Fundacja Praw 

Człowieka, Warszawa 2015, s. 86.  
689 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2015 r. w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie 

lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2015 r., poz. 1501.  
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w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców690 określa ważną materię jaką są 

kompetencje funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie potwierdzania prawdziwości 

informacji podawanych przez cudzoziemca w toku postępowań toczących się na podstawie 

ustawy o cudzoziemcach oraz zbierania informacji, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie 

tego postępowania. Wskazano w nim podstawowe standardy w stosunku do osób 

przeprowadzających te czynności, jak i podstawowe prawa cudzoziemców uczestniczących w 

czynnościach. Poza przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego rozporządzenie stanowi 

także akt wykonawczy i podstawę dla dokonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 

sprawdzenia lokalu, który cudzoziemiec wskazał jako miejsce swego pobytu. Zauważyć należy, 

że jest to czynność, którą ustawodawca dopuszcza wyłącznie w przypadku, gdy podczas 

przeprowadzania wywiadu środowiskowego informacje podane przez cudzoziemca nie zostały 

potwierdzone lub informacje zgromadzone przez funkcjonariusza Straży Granicznej okazały 

się sprzeczne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości. Jak wskazuje 

M. Kumela - Romańska: „takie ograniczenia są usprawiedliwione tym, że sprawdzenie lokalu 

stanowi ingerencję w prawo do prywatności (art. 47 Konstytucji RP) oraz nienaruszalność 

mieszkania (art. 50 Konstytucji RP). Konstytucja w przywołanym art. 50 wymaga podstawy 

prawnej rangi ustawy dla uznania wkroczenia w sferę nienaruszalności mieszkania za 

usprawiedliwione. Poza tym ustawodawca zdecydował także, że do sprawdzenia lokalu nie ma 

zastosowania przepis art. 79 § 1 k.p.a. Tym samym funkcjonariusz Straży Granicznej, nie ma 

obowiązku zawiadomienia cudzoziemca o zamiarze przeprowadzenia sprawdzenia lokalu. 

Można taki zamysł ustawodawcy usprawiedliwić faktem, że czynność ta jest przeprowadzana 

w sytuacji, gdy spełnione są przesłanki omówionych wcześniej wątpliwości co do informacji 

podanych w postępowaniu przez cudzoziemca lub zebranych przez funkcjonariusza Straży 

Granicznej” 691. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu odnotowywania 

w dokumencie podróży cudzoziemca wydania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej692 wskazuje, na ważną czynność techniczno-prawną wykonywaną 

przez Komendanta placówki Straży Granicznej. Odnotowuje on w dokumencie podróży 

cudzoziemca wydanie decyzji o odmowie wjazdu na terytorium RP przez odciśnięcie stempla 

 
690 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wywiadu środowiskowego 

przeprowadzanego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec 

cudzoziemców, Dz.U. z 2015 r., poz. 274. 
691 M. Kumela-Romańska, Ustawa o cudzoziemcach, Komentarz, LEX/el. 2019.  
692 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu odnotowywania 

w dokumencie podróży cudzoziemca wydania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Dz.U. z 2014 r., poz. 1329.  

https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(47)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(50)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(50)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(79)par(1)&cm=DOCUMENT
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wjazdowego i przekreślenie go na krzyż czarnym niewywabialnym tuszem oraz zapisanie 

niewywabialnym tuszem, naprzeciw przekreślenia po prawej stronie, podstawy prawnej 

wydania tej decyzji. Ponadto informacje taką przedkłada się do odpowiednich rejestrów 

elektronicznych działających na podstawie ustawy o cudzoziemcach i może być ona 

wykorzystana przy przyszłych zdarzeniach z udziałem cudzoziemca lub w postępowaniach 

dotyczących tego cudzoziemca.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wniosku o wydanie decyzji 

o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży 

wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu693, jak i rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się od 

cudzoziemca odciski linii papilarnych w przypadku zobowiązania cudzoziemca do powrotu 

oraz gdy cudzoziemiec przekroczył granicę wbrew przepisom prawa694, są ze sobą połączone 

funkcjonalnie. W dokumencie podróży cudzoziemca odnotowuje się wydanie decyzji o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu następuje przez odciśnięcie pieczęci zawierającej: 

1) podstawę prawną wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu; 2) nazwę 

"decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu"; 3) miejsce na: a) numer decyzji 

o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, b) podpis osoby upoważnionej, c) odciśnięcie 

datownika. Ponadto pobiera się od cudzoziemca odciski palców i zamieszcza się je w polskich 

rejestrach elektronicznych oraz w Europejskim Zautomatyzowanym Systemie Rozpoznawania 

Odcisków Palców Eurodac.  

Ponadto cudzoziemca, który jest adresatem decyzji o zobowiązaniu do powrotu, 

pobierane są odciski palców i umieszczane w rejestrze prowadzonym na podstawie ustawy 

o cudzoziemcach. „Zgodnie z art. 51 Konstytucji RP, zbieranie danych dotyczących 

jakiejkolwiek osoby musi mieć podstawę prawną. Ust. 2 przytoczonego artykułu statuuje, że 

„władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji 

o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym”. B. Banaszak 

opowiedział się za stanowiskiem, że z takiego sformułowania treści omawianego artykułu 

wynika, iż władze publiczne mogą przetwarzać informacje dotyczące innych osób (niż 

 
693 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji 

o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji 

o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, Dz.U. z 2014 r., poz. 1063. 
694 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, 

na której pobiera się od cudzoziemca odciski linii papilarnych w przypadku zobowiązania cudzoziemca do 

powrotu oraz gdy cudzoziemiec przekroczył granicę wbrew przepisom prawa, Dz.U. z 2014 r., poz. 1013.  
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obywatele) w szerszym zakresie niż tylko niezbędne w demokratycznym państwie prawa695. 

Konstatacja autora jest także zgodna z treścią art. 37 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym 

wyjątki od zasady, że każdy kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z 

wolności i praw zapewnionych w Konstytucji RP, mogą być wprowadzane w odniesieniu do 

cudzoziemców, ale wyłącznie w formie ustawy696. Zatem stwierdzić należy, że zbierane 

w rejestrach dane dotyczące cudzoziemców, mają co do zasady na celu potwierdzenie kto i na 

jakiej podstawie zalegalizował pobyt w Polsce lub czy w przeszłości przekraczał granicę 

zgodnie z polskim prawem, składał wnioski o ochronę międzynarodową lub inne, a także 

zapewnienie, że cudzoziemcy przebywający w Polsce lub przybywający do naszego kraju nie 

stanowią zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego Polski ani innych państw 

obszaru Schengen.  

Warto na koniec odnotować rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 

obecności przedstawicieli organizacji pozarządowych w toku działań związanych 

z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, 

do którego zostaje doprowadzony697, które określa sposób i termin informowania 

przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy 

cudzoziemcom o przygotowywanym doprowadzeniu cudzoziemca do granicy albo do portu 

lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony, oraz sposób i termin 

potwierdzania udziału tych przedstawicieli w doprowadzeniu. Ponadto w rozporządzeniu 

uregulowano sposób dokumentowania przez przedstawicieli organizacji pozarządowych 

przebiegu doprowadzenia cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego 

państwa, do którego zostaje doprowadzony, oraz termin przekazywania tej dokumentacji 

Komendantowi Głównemu Straży Granicznej. Regulacja tej materii jest niezwykle istotna 

z punktu widzenia gwarancji przestrzegania praw cudzoziemców zobowiązanych do powrotu. 

Lista polskich organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla cudzoziemców, w tym 

pomocą prawną, znajduje się na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców i są to aktualnie: 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 

Fundacja – Instytut na Rzecz Państwa Prawa698. Spośród międzynarodowych organizacji 

zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom wymienić należy przede wszystkim: 

 
695 Zob. B. Banaszak, Konstytucja…, s. 311. 
696 M. Kumela-Romańska, Ustawa o cudzoziemcach…, LEX/el. 2019. 
697 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie obecności przedstawicieli 

organizacji pozarządowych w toku działań związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy albo do portu 

lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony, Dz.U. z 2014 r., poz. 534.  
698 Informacja ze strony https://udsc.gov.pl/urzad/bezplatna-pomoc-prawna/lista-organizacji-pozarzadowych/ 

(dostęp: 2.09.2021).  
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Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (International Organization for Migration 

(IOM), Organizację Narodów Zjednoczonych działającą za pośrednictwem Przedstawicielstwa 

Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR) oraz 

Amnesty International działającą za pośrednictwem Zespołu do Spraw Unii Europejskiej 

i Organizacji Międzynarodowych. Taka gwarancja udziału organizacji przy czynnościach 

powrotowych cudzoziemców, jest przewidziana na mocy art. 8 ust. 6 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm 

i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie 

przebywających obywateli państw trzecich699. Państwa członkowskie, zgodnie z ww. 

dyrektywą, zapewniają skuteczny system monitorowania powrotów przymusowych. 

Dyrektywa tym samym pozostawia państwom członkowskim swobodę co do sposobu 

organizacji monitoringu powrotów przymusowych. Bazując na dotychczasowych 

doświadczeniach organizacji uczestniczących w powrotach cudzoziemców, wskazać należy 

zarówno na aspekty pozytywne jak i negatywne tej współpracy700. Do pozytywnych zaliczyć 

można dobrą komunikację i otwartość funkcjonariuszy względem przedstawicieli organizacji. 

Organizacja wskazała także, że podczas wszystkich doprowadzeń respektowane były prawa 

cudzoziemców a funkcjonariusze odnosili się do cudzoziemców z szacunkiem i życzliwością, 

w tym odpowiadali na pytania i udzielali informacji. Negatywnymi aspektami współpracy są 

czas informowania o doprowadzeniach cudzoziemców, w szczególności organizowanych drogą 

lądową. Większość z tych czynności, jak wskazuje Instytut na Rzecz Państwa Prawa, odbywała 

się w ciągu kilkunastu/kilkudziesięciu minut od momentu otrzymania wiadomości e-mail 

informującej o organizowanym doprowadzeniu. Ponadto organizacja wskazała w konkluzjach, 

że obecny system monitoringu operacji powrotowych w Polsce ma charakter fasadowy. 

Działania organizacji podejmowane są ad hoc i bez systemowego wsparcia budżetowego. 

W pozostałych państwach europejskich te działania prowadzone są w sposób trwały 

i zorganizowany, przy finansowaniu ich bezpośrednio z budżetu państwa, czego w Polsce 

brakuje. Jak wskazuje Instytut na Rzecz Państwa Prawa obecny system nie może zostać uznany 

za zapewniający pełna skuteczność prawu europejskiemu, które wymaga prowadzenia 

niezależnego monitoringu wykonywanych przez państwa członkowskie operacji 

powrotowych701.  

 
699 Dz.Urz. UE L 348/98.  
700 Instytut na rzecz Państwa Prawa, Raport z monitoringu powrotów przymusowych obywateli państw trzecich do 

krajów pochodzenia, lipiec 2019 - grudzień 2020, Lublin 2020, s. 19, dokument na stronie: 

https://panstwoprawa.org/wp-content/uploads/2021/02/doc04881020210209080957.pdf (dostęp: 2.09.2021).  
701 Ibidem, s. 21.  



160 
 

Odnotować należy, że w ustawie o udzielaniu ochrony nie wydano dwóch rozporządzeń 

w celu wykonania ustawy. Brak jest rozporządzeń na podstawie art. 86b ustawy o udzielaniu 

ochrony oraz art. 107 tejże ustawy. Pierwszy podstawa normatywna wskazuje, że Rada 

Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia liczbę cudzoziemców, którzy mogą być 

przesiedleni lub relokowani w danym roku; państwa, z których będą oni przybywać oraz 

wysokość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów przesiedlenia lub relokacji, w tym 

kosztów związanych z czynnościami podejmowanymi przez organy poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, kosztów pomocy świadczonej cudzoziemcom przesiedlonym lub 

relokowanym i kosztów związanych z ich integracją, a także źródła pokrycia tych kosztów. 

Co więcej, w rozporządzeniu Rada Ministrów uwzględni aspekty humanitarne decyzji 

o przesiedleniu lub relokacji oraz konieczność zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

przesiedlanych lub relokowanych cudzoziemców w okresie postępowania w sprawie udzielenia 

ochrony międzynarodowej.  

Relokacja definiowana jest jako przemieszczenie z terytorium jednego państwa 

członkowskiego UE, do drugiego państwa członkowskiego UE, np. Polski. Cudzoziemca, który 

złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w tym państwie lub został tam objęty 

ochroną międzynarodową. Relokacja jest działaniem w ramach odpowiedzialności 

i solidarności między państwami członkowskimi UE. Przesiedlenie natomiast to 

przemieszczenie uchodźcy mandatoryjnego z kraju nienależącego do UE do kraju 

członkowskiego UE, np. Polski, w celu nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony 

uzupełniającej. Uchodźca mandatoryjny to cudzoziemiec uznany za uchodźcę przez 

Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. 

 

Tabela nr 2 przedstawia obrazowo pojęcia relokacji oraz przesiedlenia w stosunku do UE.  

Źródło: http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/53-grudzien-2015/relokacja-a-przesiedlenie 

(dostęp 2.09.2021). 
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Możliwość przyjmowania w Polsce cudzoziemców w ramach relokacji z innego 

państwa członkowskiego UE lub przesiedlenia z kraju trzeciego (spoza UE) została 

wprowadzona w wyniku nowelizacji ustawy o udzielaniu ochrony, która weszła w życie 

w styczniu 2012 r. Dotychczas w ramach relokacji do Polski przybyło sześciu cudzoziemców 

z Malty: pięciu Somalijczyków i jeden Erytrejczyk702.  Jak wskazuje M. Stolarczyk: 

„stanowisko dwóch rządów Polski, rządu premier Ewy Kopacz i rządu premier Beaty Szydło, 

wobec kryzysu uchodźczego i migracyjnego ulegało w latach 2015-2017 ewolucji. Rząd 

PO/PSL Ewy Kopacz, po okresie pewnego wahania i wbrew stanowisku pozostałych państw 

Grupy Wyszehradzkiej, przystąpił do unijnego programu relokacji uchodźców. Przedstawiciele 

tego rządu zwracali zarazem uwagę na to, że działania zmierzające do rozwiązania problemu 

związanego z imigrantami nie powinny polegać tylko na przydzielaniu kwot uchodźców 

poszczególnym krajom, ale na pomocy docelowo w krajach, z których imigranci 

przemieszczają się do Europy. Rząd PiS premier Beaty Szydło w okresie pierwszych miesięcy 

swojego funkcjonowania deklarował gotowość respektowania zobowiązań rządu E. Kopacz 

w sprawie przyjęcia przez Polskę kilku tysięcy uchodźców. Jednakże pod koniec marca 2016 r., 

po atakach terrorystycznych w Brukseli, rząd PiS faktycznie wycofał się z zobowiązań 

poprzedników dotyczących relokacji uchodźców z Grecji i Włoch. Decyzja ta motywowana 

była zarówno względami bezpieczeństwa (obawy, że wśród uchodźców mogą znajdować się 

terroryści islamscy) jak i względami ochrony dziedzictwa cywilizacyjnego i tożsamości 

narodowej, w kontekście wzrostu w społeczeństwie polskim postaw antymuzułmańskich. 

Do połowy maja 2017 r. Polska nie przyjęła żadnego uchodźcy z kwoty przydzielonej przez 

Radę Unii Europejskiej poszczególnym państwom członkowskim Unii w roku 2015”703. 

Dotychczas władze Polski, pomimo pierwotnych gwarancji, nie zdecydowały się na 

podjęcie decyzji, czyli wydanie rozporządzenia w sprawie relokacji lub przesiedlenia 

uchodźców. W związku z tym nie został wydany akt wykonawczy do ustawy na ww. podstawie 

prawnej.  

Na podstawie ustawy o udzielaniu ochrony nie wydano także rozporządzenia w celu 

wykonania ustawy na podstawie art. 107 ust. 2 tejże. Przepis ten wskazuje, że Rada Ministrów, 

w drodze rozporządzenia, może udzielić ochrony czasowej cudzoziemcom nieobjętym decyzją 

Rady Unii Europejskiej, zmuszonym do opuszczenia kraju lub obszaru geograficznego, którego 

 
702 Biuletyn Migracyjny, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa, nr 53, grudzień 2015 r., s. 9.  
703 M. Stolarczyk, Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego Unii Europejskiej, Krakowskie 

Studia Międzynarodowe 2017, nr 2, s. 15-41.  
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ta decyzja dotyczy, z powodu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 106 ust. 1. 

W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, określa się: 1) szczegółowe zasady finansowania 

ochrony czasowej, limit cudzoziemców, którym można udzielić tej ochrony, okres jej trwania 

lub warunki zakończenia jej udzielania, sposób udzielania pomocy a także sposób realizacji 

zadań podejmowanych w ramach ochrony czasowej, uwzględniając w szczególności rodzaj 

zagrożenia, na które narażeni byli cudzoziemcy przed przybyciem na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, możliwości finansowania tej ochrony oraz zobowiązania 

wynikające z postanowień umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską; 

2) zakres, szczegółowe warunki i sposób wykonywania badań lekarskich i zabiegów 

sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca, kierując się w szczególności potrzebą zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. 

 Wartym odnotowania jest fakt, że w dniu 26 sierpnia 2020 r. z wniosku Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji został zgłoszony do Rządowego Centrum Legislacji 

projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielenia ochrony czasowej obywatelom 

Republiki Białorusi i bezpaństwowcom lub osobom o nieustalonym obywatelstwie 

zamieszkałym na stałe na terytorium tego państwa masowo przybywającym do 

Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku rażących naruszeń praw człowieka dokonywanych w kraju 

pochodzenia704. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia: „aktualnie konieczność 

ułatwienia wjazdu i udzielenia czasowej ochrony osobom represjonowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej powoduje sytuacja rażących naruszeń praw człowieka na Białorusi, 

które rozpoczęły się wraz z kampanią wyborczą przed wyborami prezydenckimi 

zaplanowanymi na 9 sierpnia 2020 roku. Represje władz Białorusi rozpoczęły się niemal 

natychmiast po ogłoszeniu wyborów. W wyniku tych represji ponad tysiąc obywateli zostało 

aresztowanych, a setki skazano na krótkie kary więzienia lub grzywny. Wszczęto sprawy karne 

przeciwko 23 osobom, w tym przeciwko bezpośrednim uczestnikom wyborów: przeciwko 

członkom sztabów wyborczych i kandydatom na prezydenta, a także blogerom i uczestnikom 

pokojowych protestów i pikiet odbywających się w celu zebrania podpisów poparcia. Wszyscy 

zostali nazwani więźniami politycznymi przez białoruskie środowisko praw człowieka. 

W reakcji na sfałszowanie wyborów - już od dnia 9 sierpnia 2020 roku w Mińsku i w wielu 

mniejszych miejscowościach Białorusi codziennie dochodzi do protestów społecznych. Podjęto 

również akcje strajkowe w wielu kluczowych dla białoruskiej gospodarki przedsiębiorstwach 

 
704 Projekt rozporządzenia nie uzyskał numeru wykazu i widnieje tylko na stronie internetowej Rządowego 

Centrum Legislacji, dokument na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337513 (dostęp: 2.09.2021).  
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państwowych. Wobec protestujących użyto znacznych sił porządkowych, które brutalnie 

rozpędzały demonstracje, wykorzystując armatki wodne, granaty hukowo-błyskowe oraz kule 

gumowe. Niezależni obserwatorzy mówią o brutalności sił porządkowych (ciężkie pobicia, 

tortury, gwałty kobiet i mężczyzn w aresztach i więzieniach). Obrońcy praw człowieka 

zauważają, że brutalność sił porządkowych była i jest obliczona na zastraszenie społeczeństwa 

- zatrzymywano nie tylko osoby aktywnie protestujące, ale także osoby znajdujące się 

w pobliżu miejsc protestów. Od niedzieli, dnia 9 sierpnia 2020 roku zatrzymano ok. 7 tys. osób, 

znaczna część z nich została wypuszczona (od 13 sierpnia 2020 roku). Osoby zwolnione 

opowiadały o okrutnym traktowaniu podczas zatrzymania, a także na posterunkach policji 

i aresztach (ok. 600 zgłoszeń ze strony protestujących o brutalnych aktach przemocy). Według 

danych Centrum Praw Człowieka „Wiasna” z dnia 19 sierpnia 2020 roku, 44 osoby zatrzymane 

podczas protestów wyborczych nadal przebywają w aresztach, 13 protestujących uznaje się za 

zaginionych bez wieści, co najmniej 3 osoby zginęły z rąk sił bezpieczeństwa. Z kolei, według 

danych CPCz „Wiasna” z dnia 21 sierpnia 2020 roku, ponad 60 osobom zatrzymanym 

w różnych miejscowościach Białorusi postawiono zarzuty karne z 3 artykułów Kodeksu 

karnego Białorusi: art. 293 (masowe zamieszki), art. 363 (opór wobec funkcjonariusza organów 

ścigania), oraz art. 364 przemoc lub groźba użycia przemocy wobec funkcjonariusza organów 

ścigania). Przy czym trzeba wspomnieć o tym, że według niezależnych relacji protesty miały 

wyłącznie charakter pokojowy: protestujący unikali konfrontacji z funkcjonariuszami organów 

ścigania705”. 

W projekcie rozporządzenia określono grupę obywateli Republiki Białorusi oraz 

bezpaństwowców lub osoby o nieustalonym obywatelstwie, zamieszkałych na stałe na 

terytorium tego państwa, masowo przybywających do Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku 

rażących naruszeń praw człowieka dokonywanych w ich kraju pochodzenia i nie objętych 

stosowną decyzją Rady (UE), którym rząd Polski udzieli ochrony czasowej na terytorium RP. 

Ponadto przedstawiono szczegółowe zasady finansowania, limit cudzoziemców, którym można 

udzielić ochrony czasowej, okres trwania ochrony czasowej i warunki jej zakończenia, sposób 

realizacji zadań podejmowanych w ramach ochrony czasowej, sposób udzielania 

cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej  opieki medycznej oraz pomocy przez 

zakwaterowanie i wyżywienie, a także zakres, szczegółowe warunki i sposób wykonywania 

 
705 Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielenia ochrony czasowej obywatelom 

Republiki Białorusi i bezpaństwowcom lub osobom o nieustalonym obywatelstwie zamieszkałym na stałe na 

terytorium tego państwa masowo przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku rażących naruszeń praw 

człowieka dokonywanych w kraju pochodzenia, dokument na stronie 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337513/katalog/12712644#12712644 (dostęp: 2.09.2021).  
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badań lekarskich i zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca korzystającego z ochrony 

czasowej.  

Projekt omawianego rozporządzenia od 26 sierpnia 2020 r. nie został skierowany, ani do 

konsultacji publicznych, ani do dalszych prac. Działania takie są niezrozumiałe z uwagi na 

pogarszającą się sytuację opozycjonistów na Białorusi oraz zwiększające się eskalacje 

przemocy i prześladowań władzy wobec nich. Tym bardziej dziwi bezczynność polskich władz, 

wobec deklaracji pomocy w tym zakresie. Mieszkańcy Białorusi są nam bliscy kulturowo, 

religijnie a nawet często mentalnie. Wobec tego, że w pewnym okresie polityka polskiego rządu 

opierała się na antagonizmach i strachu przed obcymi i groźnymi islamistami, mieszkańcy 

Białorusi są Polakom bliscy kulturowo i lepiej rozumiani a także szybciej się asymilują 

w naszym kraju. Rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby być powierzenie organizacjom 

pozarządowym realizacji zadań podejmowanych w ramach ochrony czasowej. Prerogatywę 

taką umożliwia art. 108 ustawy o udzielaniu ochrony, który wskazuje, że Rada Ministrów, 

w drodze rozporządzenia, może powierzyć realizację zadań podejmowanych w ramach ochrony 

czasowej organizacjom pozarządowym, określić zakres powierzanych zadań i okres ich 

wykonywania, sposób kontroli ich wykonywania oraz sposób finansowania tych zadań, biorąc 

pod uwagę konieczność zapewnienia cudzoziemcom należytej ochrony. Rozwiązanie to, 

jeszcze nigdy nie wykorzystane przez rząd polski, mogłoby być najlepszym wyjściem z sytuacji 

patu decyzyjnego i organizacyjnego a także pomocą prześladowanym opozycjonistom na 

Białorusi. Istnieje wiele organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami uchodźców oraz 

sprawami Białorusi, które bardzo dobrze znają tę tematykę. Poza tym wiedzą jak pomóc i kto 

tej pomocy realnie potrzebuje. Tym samym działania rządu RP ograniczyłyby się do wydania 

rozporządzenia na podstawie art. 108 ustawy o udzielaniu ochrony i zabezpieczeniu środków 

finansowych. Całość organizacyjnych i faktycznych działań podjęłyby organizacje 

pozarządowe. Pomimo dostrzeżenia powagi sytuacji i niezbędności działań pomocowych 

i stwierdzeniu w projekcie rozporządzenia, że z uwagi na sytuację panującą na 

Białorusi konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie projektowanych regulacji, martwi ponad 

roczna bezczynność władz w tym zakresie.  
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Rozdział 4 

Realizacja prawa strony w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej 

małoletniemu bez opieki w świetle praktyki organów RP 

 

4.1. Praktyka organów RP w zakresie ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniego 

bez opieki w sprawach o nadanie statusu uchodźcy i udzielenia ochrony uzupełniającej 

 

Pod wpływem rozwoju międzynarodowych praw człowieka, dokonała się i dokonuje 

zmiana w ustawodawstwach wewnętrznych poszczególnych państw w zakresie praw 

uchodźców706. W okresie istnienia PRL zagadnienie uchodźstwa w praktyce nie istniało707. 

Z uwagi na sytuację polityczną i geopolityczną Polski ówcześnie, nie istniał problem 

uchodźstwa a polityka migracyjna nie miała znaczenia dla państwa. Dopiero zmiany ustrojowe 

a następnie przystąpienie do UE wpłynęły i nadal wpływają na rozwój polskiej polityki 

uchodźczej708. Zakorzenienie w Konstytucji RP przestrzegania zasad prawa 

międzynarodowego709 z dziedziny uchodźstwa, znacząco wpłynęło na kształtowanie się 

polskiego standardu ochrony praw uchodźców. Aktualnie Polska nie jest najatrakcyjniejszym 

krajem do migracji, traktowana jest raczej jako kraj tranzytowy710, niemniej przystąpienie 

Polski do UE spowodowało, że zaczęła być bardziej atrakcyjna z punktu widzenia 

imigrantów711. Rozwój gospodarczy, wsparcie państwa w opiece nad uchodźcami lub 

migrantami, poprawił postrzeganie Polski przez obcokrajowców jako kraju do szukania 

ochrony prawnej lub lepszego życia. Niemniej wiele wniosków o nadanie statusu uchodźcy 

składanych jest w Polsce, z uwagi na jej położenie – jest krajem UE najbardziej wysuniętym na 

 
706 Zob. M. Piechowiak, Pojęcie praw człowieka, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. 

Wiśniewski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, s. 10.  
707 Zob. T. Kulpa, Status polityczno-prawny uchodźcy w Polsce, Wydawnictwo Promotor, Warszawa 2006, s. 23-

24; B. Wierzbicki, Sytuacja prawna uchodźcy w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka, 

Wydawnictwo AG-RED, Białystok 1993, s. 172-173.  
708 Zob. A. Hajdzińska-Wyrobek, Uchodźcy – azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2015, s. 229.  
709 J. Menkes, Polska: między uniwersalizmem, regionalizmem a narcyzmem - perspektywa aksjologiczna, [w:] 

System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-

Małusecka, W. Staszewski, C.H. Beck Warszawa 2017, s. 69-92. 
710 Zob. A. Adamczyk, Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989-2007, Wydawnictwo 

Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, s. 43. 
711 Zob. S. Łodziński, M. Szonert, Polityka uchodźcza w Polsce. Ewolucja „pola uchodźczego” w latach 1990-

2011, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 2011, nr 37 (4), s. 171.  
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wschód Europy i wschodnia granica Polski jest także wschodnią granicą UE712. Pomimo 

trwającego kryzysu migracyjnego w Europie, nie można mówić o napływie do Polski większej 

ilości imigrantów713. W 2019 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce 

złożyło 2,8 tys. osób, w tym 1,5 tys. po raz pierwszy. Pierwszą piątkę najliczniej 

reprezentowanych krajów pochodzenia cudzoziemców stanowiły: 

− Rosja – 1283 osób (-51% r/r);  

− Białoruś – 407 os. (+1000% r/r);  

− Ukraina – 317 os. (-27% r/r);  

− Afganistan – 120 os. (+94% r/r);  

− Tadżykistan – 87 os. (-25% r/r)714.  

Łączna liczba cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w 2020 r. 

zmalała jednak o prawie 32 proc. w porównaniu do 2019 r. Spadek jest związany głównie 

z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonymi w wielu państwach ograniczeniami 

w podróżowaniu715. Jak wynika ze statystyk Eurostatu716, Polska nie jest krajem z dużą ilością 

wniosków składanych przez małoletnich bez opieki o nadanie statusu uchodźcy lub udzielenia 

ochrony uzupełniającej. W ostatnich latach, tj. 2016-2020 ilość wniosków jest na stałym 

poziomie. Świadczyć to może o powolnej stabilizacji zarówno praktyk organów rozpatrujących 

wnioski jak i świadomości osób podejmujących ryzyko migracji w zakresie sytuacji prawnej 

i faktycznej w poszczególnych krajach w tym i w Polsce. Ponadto długość trwania procedur 

rozpatrywania wniosków o ochronę prawnomiędzynarodową powoduje, że małoletni bez 

opieki uzyskują pełnoletniość i traktowani są, jak dorośli. Tym samym nie są uwzględniani 

w statystykach jako małoletni. Także względna stabilizacja rejonów, w których najczęściej 

w przeszłości dochodziło do konfliktów, powoduje ustabilizowanie migracji ludności, co widać 

w danych statystycznych.  

 

 

 
712 A. Grzymała-Kazłowska, R. Stefańska, Uchodźcy w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, nr 19 

(43), s. 1-4.  
713 Zob. D. Pudzianowska, Wprowadzenie, [w:] Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań 

międzynarodowych, red. M. Pudzianowska, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016, s. 16; J. Białas, Polska wobec 

kryzysu migracyjnego w Europie, Kwartalnik o Prawach Człowieka 2016, nr 1, s. 45-46.  
714 Dane ze strony https://udsc.gov.pl/ochrona-miedzynarodowa-w-2020-r/ (dostęp: 15.04.2021). 
715 Ibidem.  
716 Opracowanie własne na podstawie danych z EUROSTAT ze strony 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asyunaa/settings_1/table?lang=en (dostęp: 7.04.2021).  
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Tabela 1 – Obrazująca ilość wniosków składanych przez małoletnich bez opieki o 

udzielenie ochrony prawnomiedzynarodowej na terytorium RP w latach 2011-2020.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z EUROSTAT ze strony 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asyunaa/settings_1/table?lang=en 

(dostęp: 7.04.2021). 

Obecnie w polskiej praktyce organów RP w zakresie ochrony prawnomiędzynarodowej 

małoletniego bez opieki w sprawach o nadanie statusu uchodźcy i udzielenia ochrony 

uzupełniającej minimalne standardy traktowania cudzoziemców wynikają z prawa i standardów 

międzynarodowych717. Wniosek o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej w Polsce, jak 

i w większości demokratycznych państw, rozpatrywany jest w reżimie prawa 

administracyjnego718. Charakter postępowania administracyjnego daje osobie ubiegającej się 

o nadanie ochrony prawnomiędzynarodowej gwarancję do obrony jej interesu prawnego oraz 

ochrony, jaka wynika z nadania statusu uchodźcy w dwuinstancyjnym postępowaniu 

 
717 Zob. M. Zdanowicz, Formy ochrony cudzoziemców w Polsce, Białostockie Studia Prawnicze 2007, z. 2, s. 224.  
718 Zob. J. Białocerkiewicz, Status prawny…, s. 388; K. Muzyczka, Pojęcie cudzoziemca i jego status prawny w 

Rzeczpospolitej Polskiej, Świat Idei i Polityki 2013, tom 12, s. 65.  
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administracyjnym719. Postępowanie administracyjne w przedmiocie nadania statusu uchodźcy 

lub ochrony uzupełniającej prowadzone jest zarówno na podstawie k.p.a. i ustawy o udzielaniu 

ochrony. Art. 4 ustawy o udzielaniu ochrony wskazuje, że do postępowań w sprawach 

uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile 

ustawa nie stanowi inaczej. Oznacza to, że ustawa o udzielaniu cudzoziemców znajduje 

specyficzne rozwiązania proceduralne w przedmiocie rozpatrywania wniosków o udzielenie 

ochrony prawnomiędzynarodowej. Tym samym stanowi lex specialis w stosunku do przepisów 

k.p.a. i ma pierwszeństwo w stosowaniu, jeśli przewiduje rozwiązania inne niż k.p.a.720 

 Postępowanie administracyjne zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z Konstytucji RP 

oraz art. 15 k.p.a. jest co do zasady dwuinstancyjne721. Ponadto od ostatecznej decyzji organu 

służy skarga do sądu administracyjnego, którego struktura jest dwuinstancyjna. Organami 

uprawnionymi do rozpatrywania wniosków o nadanie statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej na terytorium RP w pierwszej instancji jest Szef Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców, w drugiej instancji Rada do Spraw Uchodźców. Jak już zostało to wspomniane, 

w przypadku odmowy nadania statusu uchodźcy, organy mają obowiązek zbadania 

i rozstrzygnięcia, czy w stosunku do wnioskodawcy zachodzą okoliczności uzasadniające 

nadanie ochrony uzupełniającej. W związku z tym w administracyjnym postawaniu o nadanie 

statusu uchodźcy, niezwykle istotne jest jak najszersze i wnikliwe przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego722.  

 Sprawę administracyjną o nadanie statusu uchodźcy wszczyna się na wniosek osoby 

zainteresowanej. Oznacza to, że ani organ ani inny podmiot nie może, czy to złożyć takiego 

wniosku lub złożyć w tym przedmiocie skargi lub wniosku w rozumieniu Działu VIII k.p.a.723 

Niemniej istnieją procedury określone w ustawie o udzielaniu ochrony, które wszczynane są z 

urzędu. Zaliczają się do nich sprawy o pozbawienie statusu uchodźcy, pozbawienie ochrony 

uzupełniającej, cofnięcie zgody na pobyt tolerowany. Takie rozdzielenie spraw z uwagi na ich 

sposób inicjowania, jest zgodny z obowiązującą w polskim prawie zasadą skargowości i 

 
719 Zob. B. Adamiak, Prawo do procesu na drodze administracyjnej jako gwarancja zasady demokratycznego 

państwa prawnego, [w:] Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa 

dedykowana Ludwikowi Żukowskiemu, red. J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Suwała, Wyższa Szkołą Prawa i 

Administracji w Przemyślu, Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 29.  
720 J. Chlebny, [w:] Prawo o cudzoziemcach…, s. 900.  
721 B. Adamiak, Glosa do wyroku NSA z dnia 17 listopada 1994 r., V SA 1260/94, OSP 1996, nr 9, s.162.  
722 J. Chlebny, Postępowanie w sprawie…, s. 173.  
723 Jak wskazał NSA w wyroku z 7 października 1999 r., sygn. akt: IV SA 1575/95, można także złożyć skargę 

lub wniosek w interesie publicznym. Postępowanie skargowe toczy się wówczas jako samodzielne tylko w takich 

przypadkach, gdy skarżący nie jest stroną postępowania administracyjnego, a przedmiotem skargi nie są sprawy 

załatwiane przez wydanie decyzji administracyjnej.  
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oficjalności724. Odstępstwem od tej zasady, stosowanym w bardzo wyjątkowych sytuacjach, 

jest tryb wynikający z art. 61 § 2 k.p.a.725, który nie ma zastosowania w postępowaniach 

o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej.  

 Małoletni bez opieki przybywający na granicę RP celem złożenia wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, zgodnie z ustawą o udzielaniu ochrony, nie może samodzielnie 

złożyć takiego wniosku. Kiedy zgłosi zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, organ, który przyjął deklarację sporządza protokół z tej czynności 

i rejestruje deklarację zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

w rejestrze. Stanowi to gwarancję tego, aby małoletni nie został potraktowany jako osoba 

przebywająca nielegalnie na terytorium RP oraz aby organy mogły przystąpić do wszczęcia 

procedur niezbędnych do zapewnienia najlepszego interesu małoletniego przez m.in. 

ustanowienie kuratora i poszukiwanie rodziny.  

Następnie organ występuje niezwłocznie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu 

na miejsce pobytu małoletniego bez opieki z wnioskiem o ustanowienie kuratora do 

reprezentowania go w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej 

i umieszczenie go w pieczy zastępczej. Przez ten okres, a dopiero po wyznaczeniu przez sąd 

kuratora dla małoletniego bez opieki, wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej 

małoletniego bez opieki składany jest przez kuratora przy udziale małoletniego i inicjowana 

jest procedura administracyjna i postępowanie w sprawie udzielenia ochrony 

prawnomiędzynarodowej. Ponadto wniosek taki w imieniu małoletniego bez opieki może 

złożyć przedstawiciel organizacji międzynarodowej lub pozarządowej zajmującej się 

udzielaniem pomocy cudzoziemcom, w tym pomocy prawnej. Zasadność włączenia się do 

sprawy przedstawiciela organizacji międzynarodowej powstaje na podstawie indywidualnej 

oceny sytuacji małoletniego bez opieki i uznania, że małoletni może potrzebować takiej 

ochrony. Wniosek winien być złożony na urzędowym formularzu, który określa rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularza wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej726. Co istotne złożenie wniosku jest wolne od opłat, 

 
724 Zob. B. Adamiak, [w:] Kodeks…, s. 290.  
725 Jak wskazano w wyroku WSA w Poznaniu z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt: II SA/Po 615/19, jeżeli 

wchodzi w grę szczególnie ważny interes strony, organ administracji publicznej może z urzędu wszcząć 

postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa materialnego wymaga wniosku strony. Organ zobowiązany 

jest wówczas uzyskać zgodę strony na prowadzenie postępowania w jego toku, a w razie jej nieuzyskania – 

umorzyć postępowanie. Zastosowanie tego przepisu jest ograniczone istnieniem dwóch przesłanek, z których 

jedna, tj. szczególnie ważny interes strony, ma charakter przesłanki materialnej, druga zaś, tj. wyrażenie zgody – 

przesłanki procesowej.  
726 Dz.U. z 2015 r., poz. 1859.  
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a złożenie dokumentu pełnomocnictwa jest wolne od opłaty skarbowej. Aby wniosek miał 

walor kompletności, należy załączyć do niego aktualne fotografie małoletniego, wykonane 

przez organ, oraz pracownik organu pobiera odciski linii papilarnych za pomocą kart 

daktyloskopijnych lub urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków i wciąga je do 

sytemu informatycznego Eurodac,   

W przypadku stwierdzenia przez organ braków wniosku, podejmowane są czynności do 

uzupełnienia tychże oraz czynności mające na celu ustalenie pochodzenia, tożsamości i innych 

informacji727. W przypadku stwierdzenia przez organ braków formalnych uniemożliwiających 

rozpoznanie wniosku, organ wzywa, w terminie siedmiu dni, kuratora małoletniego bez opieki 

do uzupełnienia wskazanych braków i poucza co do skutków jego niewykonania728. Istotna 

z punktu widzenia praw i obowiązków osoby ubiegającej się o nadanie statusu uchodźcy jest 

data wszczęcia postępowania administracyjnego, którą jest dzień doręczenia podania nie 

uchybiającego brakom formalnym właściwemu organowi administracji publicznej, czyli 

Komendantowi placówki lub Oddziału Straży Granicznej729. Natomiast przy sprawach 

wszczynanych z urzędu, za termin wszczęcia uznaje się datę pierwszej czynności podjętej 

w sprawie przez organ.  

Ponadto organ z urzędu podejmuje działania mające na celu odnalezienie jego 

krewnych. Ustawa o udzielaniu ochrony w art. 61 ust. 1 wymienia przykładowe czynności takie 

jak: informowanie małoletniego bez opieki o możliwości poszukiwania jego krewnych za 

pośrednictwem międzynarodowych organizacji pozarządowych; udzielanie małoletniemu bez 

opieki pomocy w nawiązaniu kontaktu z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi 

i zainicjowaniu poszukiwań jego krewnych. Działania te są przykładowymi działaniami, 

co oznacza, że organ może dokonać inne czynności i podjąć w jego ocenie skuteczne kroki, aby 

odnaleźć krewnych małoletniego bez opieki.   

 Niezwykle ważnym kolejnym działaniem organu Straży Granicznej, jest ustalenie 

wieku małoletniego bez opieki składającego wniosek o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej. W sytuacji, kiedy organ na podstawie oświadczeń złożonych przez 

wnioskodawcę podającego się za małoletniego bez opieki lub na podstawie innych 

okoliczności, powziął wątpliwość co do wieku wnioskodawcy, zobowiązany jest do zapewnia 

 
727 R. Hauser, Podania w kodeksie postępowania administracyjnego…, s. 92.  
728 Zob. R. Hausner, A. Skoczylas, [w:] Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne; 

Wydanie 3, red. K. Celińska-Grzegorczyk, R. Hauser, W. Sawczyn, A. Skoczylas, LexisNexis, Warszawa 2013, 

s. 76.  
729 Zob. J. Chlebny, Postępowanie w sprawie…, s. 184. 
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wykonania badań lekarskich w celu ustalenia rzeczywistego wieku wnioskodawcy. 

Przeprowadzenie badań lekarskich wymaga zgody wnioskodawcy podającego się za 

małoletniego bez opieki albo jego przedstawiciela ustawowego. Tym samym kurator 

wyznaczony przez sąd, musi współdziałać z wnioskodawcą, aby wyjaśnić, że poddanie się 

badaniom lub też nie leży w jego najlepszym interesie i jakie skutki ze sobą niesie 

niepotwierdzenie wieku. Po uzyskaniu zgody a przed przystąpieniem do badań lekarskich organ 

informuje wnioskodawcę podającego się za małoletniego bez opieki w języku dla niego 

zrozumiałym o możliwości ustalenia jego wieku w drodze badań lekarskich. Ponadto wyjaśnia 

sposób przeprowadzenia badań lekarskich i znaczenie wyniku tychże w postępowaniu 

w sprawie udzielenia mu ochrony międzynarodowej. Wnioskodawca musi być także należycie 

poformowany o skutku odmowy poddania się badaniom lekarskim. Badania lekarskie, 

przeprowadza się w sposób zapewniający poszanowanie godności wnioskodawcy, 

z zastosowaniem możliwie najmniej inwazyjnej techniki badania. W tym celu wykonuje się 

zdjęcie rentgenowskie dłoni kończyny górnej niedominującej (zwykle lewej) i porównuje się 

obraz rozwoju kości ze specjalnym atlasem730..U noworodków i niemowląt można również 

w tym celu wykonać zdjęcie rtg kolana. Za pomocą wieku kostnego, stosując odpowiednie 

tabele , atlasy ub programy komputerowe możliwe jest obliczenie wzrostu, jaki osiągnie 

dziecko w życiu dorosłym731.Wynik badań lekarskich, ma wskazać, czy badany wnioskodawca 

jest osobą pełnoletnią732. W razie braku możliwości uzyskania jednoznacznego wyniku badania 

lekarskiego wnioskodawcę uznaje się za osobę małoletnią, co należy traktować jako 

rozszerzenie prawnej ochrony w stosunku do małoletnich bez opieki. Natomiast w przypadku 

braku zgody na przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca podający się za 

małoletniego jest uznany za osobę pełnoletnią, co skutkuje obniżonym poziomem ochrony 

prawnej niż jaki by miał zapewniony jako małoletni bez opieki.  

Bardzo ważną praktyką organów w postępowaniu o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez opieki, jest doprowadzenie małoletniego bez 

opieki do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego. Następuje to niezwłocznie po przyjęciu 

deklaracji małoletniego o zamiarze złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

 
730 V. Gilsanz, O. Ratib, Hand Bone Age a Digital Atlas of Skeletal Maturity, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 

New York 2005, s. 2-17.  
731 M. Arsalan Manzoor, H. Nuzhat, A. Anwar, Bone Age Assessment Methods: A Critical Review, Pakistan Journal 

of Medical Sciences, Nr 30 (1), 2014, s. 211–215.  
732 Gimenez, E.; Manzano-Agugliaro, F. DNA Damage Repair System in Plants: A Worldwide Research 

Update, Genes 2017, nr 8, s. 299. 
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lub wniosku małoletniego o udzielenie ochrony międzynarodowej. Ma to służyć doraźnemu 

zaopiekowaniu się małoletnim przez przygotowane do tego instytucje do czasu, aż sąd 

powszechny nie ustanowi kuratora oraz postanowi o umieszczeniu małoletniego w pieczy 

zastępczej. Małoletni bez opieki przebywa w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję 

pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego do 

czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy. Tym samym z uwagi na specyficzną sytuację 

faktyczną i prawną małoletniego bez opieki, ma on zapewnione bezpieczne i godne warunki 

bytowe, podczas rozpatrywania jego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Szczegółowe procedury oraz określenie podstawowych warunków opieki733 i bytowych734 

przewiduje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w 

sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej735.  

 Tak ukształtowana pomoc małoletniemu bez opieki ma ogromne znaczenie w jego 

poczuciu bezpieczeństwa, prawidłowym rozwoju, a przede wszystkim ma zabezpieczyć jego 

najlepsze interesy. Jako dziecko, czyli osoba, która nie ma pełniej zdolności do czynności 

prawnych, nie ma pełnego rozeznania w obcym kraju, nie zna prawa ani procedur na terytorium 

 
733 Placówka opiekuńczo-terapeutyczna sporządza diagnozę psychologiczna dziecka, wykonywana przez 

psychologa lub pedagoga, w której uwzględnia się: mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, 

rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym, przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój 

dziecka; relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka; rozwoju dziecka. 

Ponadto diagnoza zawiera, odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka, wskazania dotyczące: dalszej 

pracy pedagogicznej z dzieckiem; programu terapeutycznego; pracy z rodziną dziecka; pracy przygotowującej 

dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; przygotowania dziecka do 

usamodzielnienia. 
734 Placówka opiekuńczo terapeutyczna zapewnia: wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, 

kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia; dostęp do opieki zdrowotnej; zaopatrzenie w produkty lecznicze; 

zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z 

pokryciem udziału środków własnych dziecka - do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; dostęp do zajęć wychowawczych, 

kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka; wyposażenie 

w: odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, 

zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej; zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i 

przybory szkolne; kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie 

niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

ustala co miesiąc dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej; dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów; dostęp do 

nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się: w szkołach poza placówką opiekuńczo-wychowawczą 

albo regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, w systemie nauczania indywidualnego; pomoc w nauce, w 

szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych; 

uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych; opłatę za pobyt w 

bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka opiekuńczo-

wychowawcza albo regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna; pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca 

uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą albo regionalną placówką opiekuńczo-

terapeutyczną. 
735 Dz.U. z 2011 r. Nr 192, poz. 1720.  
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RP a bardzo często jest po traumatycznych wydarzeniach z kraju pochodzenia, powinna 

otrzymać wsparcie i warunki niezbędne do ustabilizowania psychicznego i fizycznego.  

 Istnieją przypadki w praktyce organów administracji, że małoletni bez opieki przybywa 

z członkiem dalszej rodziny na granicę RP i wykazuje chęć złożenia wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. W takiej sytuacji krewni małoletniego, którzy są spokrewnieni 

w linii prostej drugiego stopnia lub w linii bocznej drugiego lub trzeciego stopnia, mogą zostać 

wykazani we wniosku organu do sądu powszechnego o powierzenie funkcji rodziny zastępczej 

tym krewnym, jeżeli małoletni wyrazi na to zgodę. Rozwiązanie takie przewidziane 

w art. 61 ust. 1a ustawy o udzielaniu ochrony jest odzwierciedleniem zasady poszanowania 

życia rodzinnego wynikającej z art. 8 EKPC. Co więcej, jak wskazuje orzecznictwo ETPC 

umieszczenie dziecka w placówce rodzinnej jest zgodne z art. 8 EKPC wyłącznie wówczas, 

gdy jest zgodne z prawem, służy realizacji zgodnego celu jakim jest najlepszy interes dziecka 

oraz jest uznawane za konieczne w demokratycznym społeczeństwie736 a także w określonych 

okolicznościach należy wysłuchać dziecka737. 

 Po rozpatrzeniu wniosku organu przez sąd powszechny w zakresie ustanowienia 

kuratora oraz umieszczenia małoletniego w pieczy zastępczej, która sprawowana jest 

w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców, małoletni 

umieszczany jest w pieczy zastępczej. Zgodnie z brzmieniem art. 32 ustawy o pieczy, instytucja 

ta zapewnia przede wszystkim pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub 

gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości 

przysposobienia dziecka - opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym. Piecza zastępcza 

ma także za zadanie przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego 

życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania 

i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną 

i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania 

umiejętności społecznych. Ponadto piecza zastępcza ma na celu zaspokojenie potrzeb 

emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, 

edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. Małoletni bez opieki przebywają w pieczy zastępczej 

albo do czasu rozpatrzenia ich wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej albo do czasu 

 
736 Wyrok ETPC z 24 marca 1988 r., Olsson przeciwko Szwecji (nr 1), numer sprawy 10465/83; wyrok ETPC z 

26 października 2006 r. Wallová i Walla przeciwko Republice Czeskiej, numer sprawy 23848/04. 
737 Wyrok ETPC z 19 lutego 2013 r., B. przeciwko Rumunii (nr 2), numer sprawy 1285/03; wyrok ETPC z 14 

marca 2013 r., B.B. i F.B. przeciwko Niemcom, numer sprawy 18734/09 i 9424/11,  
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uzyskania pełnoletniości podczas procedury rozpatrywania wniosku o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej.  

 Do dobrych praktyk organów w sprawach o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez opieki należą liczne szkolenia dla pracowników 

Straży Granicznej. Szkolenia i kursy odbywają się w zakresie sposobu postępowania z osobami 

małoletnimi, co stanowi element innych szkoleń prowadzonych w ramach kursów 

specjalistycznych z zakresu postępowań administracyjnych na granicy i na terytorium RP oraz 

z zakresu organizowania powrotów przymusowych i dobrowolnych. Szkolenia te realizowane 

są głównie przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. 

Pracownicy organów biorą udział w szkoleniach przeprowadzanych przez Agencje UE 

(Frontex i EASO) dla trenerów krajowych, a następnie w oparciu o zdobytą wiedzę 

przeprowadzają własne szkolenia krajowe738. 

Odrębne szkolenia dotyczą sposobu postępowania z ofiarami handlu ludźmi. Decyzją 

Komendanta Głównego Straży Granicznej w dniu 18 czerwca 2008 r. powołany został Zespół 

do spraw stałego monitoringu i koordynacji działań Straży Granicznej w zakresie zapobiegania 

i zwalczania handlu ludźmi a jego prace są przedłużane. Ostatnią nowelizacją tego zamierzenia 

jest Krajowy plan przeciwko handlowi ludźmi na lata 2020 – 2021 przyjęty przez Radę 

Ministrów RP w dniu 10 kwietnia 2020 r.739 Krajowy Plan zaleca między innymi 

przeprowadzanie szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i podniesienie kwalifikacji 

przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi 

i wsparcie ofiar tego przestępstwa. Takie szkolenia są realizowane dla pionu cudzoziemskiego 

oraz dla pionu operacyjno-śledczego Straży Granicznej. Szkolenia realizowane są przez 

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie (poziom zaawansowany, 

różnorodny zakres tematyczny, głównie dla pionu operacyjno-śledczego). Ponadto w każdym 

oddziale Straży Granicznej przeprowadzane są szkolenia wewnętrzne - na każdym etapie 

szkolenia zawodowego przeprowadzane są zajęcia z tematyki dotyczącej handlu ludźmi. 

Ponadto Biuro Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji w Warszawie 

we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców i Komendą Główną Straży Granicznej 

opracowało i zrealizowało szkolenie e-learning „Rozpoznawanie, ochrona oraz udzielanie 

 
738 Polityka, praktyka oraz dane…, s. 19.  
739 Informacja i treść z Krajowego planu przeciwko handlowi ludźmi na lata 2020 – 2021 przyjęty prze Radę 

Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, pochodzi z rządowego portalu informacyjnego www.gov.pl, dokument na 

stronie: https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/rada-ministrow-rzeczpospolitej-polskiej-w-dniu-10-kwietnia-

2020-r-przyjela-krajowy-plan-dzialan-przeciwko-handlowi-ludzmi-na-lata-2020-2021 (dostęp: 7.04.2021).  
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pomocy ofiarom handlu ludźmi". W kursie w sposób szczególny uwzględniony został problem 

dzieci - ofiar handlu, jak również dzieci cudzoziemskich bez opieki, stanowiących jedną z 

głównych grup ryzyka. Proponuje się, aby zaliczenie kursu było obowiązkowe dla wszystkich 

funkcjonariuszy Straży Granicznej740. 

Oprócz pozytywnych praktyk i kształtowania świadomości i wrażliwości osób 

rozpatrujących wnioski uchodźcze, w ostatnich kilku latach pojawiła się znacząca skaza na 

obrazie profesjonalnych organów wykonujących międzynarodowe zobowiązania względem 

uchodźców. Najciekawszymi i najnowszymi, a tym samym wartymi odnotowania i analizy, są 

wyroki ETPC z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie M.K. i inni przeciwko Polsce, numer skargi 

40503/17, 42902/17,43643/17 oraz z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie D.A. i inni przeciwko 

Polsce, numer skargi 51246/17, w których potwierdzono, że na wschodniej granicy RP 

(zewnętrznej granicy UE) dochodzi do regularnych naruszeń praw uchodźców próbujących 

ubiegać się w Polsce o ochronę międzynarodową. 

W pierwszej omawianej sprawie M.K. i inni przeciwko Polsce, ETPC rozpoznał 

połączone sprawy, trzynastu obywateli rosyjskich, w tym dzieci, którzy twierdzili, że państwo 

polskie wielokrotnie odmówiło im możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, co jest równoznaczne z naruszeniem art. 3 EKPC (zakaz tortur). Powoływali 

się także na naruszenie art. 4 Protokołu nr 4 do EKPC (zakaz zbiorowego wydalania 

cudzoziemców) twierdząc, że stan faktyczny w każdej ze spraw nie został oceniony 

indywidualnie i że są oni ofiarami ogólnej polityki państwa polskiego, której celem jest 

zminimalizowanie liczby uchodźców w kraju. W swoich skargach powodowie powoływali się 

również na art. 13 i 34 EKPC (prawo do skutecznego środka odwoławczego i prawo do skargi 

indywidualnej). 

Główny skarżący M.K. w sprawie M.K. i inni przeciwko Polsce, numer skargi 40503/17, 

42902/17, 43643/17 na przestrzeni lipca 2016 i czerwca 2017 r. stawił się na przejściu 

granicznym w Terespolu około trzydziestu razy, za każdym razem wyrażając wolę ubiegania 

się o ochronę międzynarodową, wyraźnie podkreślając, iż boi się o własne życie. Za każdym 

razem strażnicy graniczni odsyłali go z powrotem na Białoruś, wydając odpowiednią decyzję 

administracyjną o odmowie wjazdu do Polski. Należy podkreślić, że podczas jednej z okazji, 

na przejściu przebywał także pełnomocnik M.K., jednak nie pozwolono mu się skontaktować 

z klientem i odmówiono możliwości wzięcia udziału w przesłuchaniu. Za każdym razem 

 
740 Polityka, praktyka oraz dane…, s. 19.  
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podstawą dla Straży Granicznej do odesłania powoda, był jego rzekomy zamiar życia i pracy 

w Polsce bądź w Niemczech, znalezienia polskiej żony i założenia rodziny, a także spotkania 

ze znajomymi w Europie. Przy kolejnej próbie uzyskania ochrony międzynarodowej 

w Terespolu obecny był pełnomocnik powoda, który złożył wniosek ETPC o nadanie 

tzw. interm measure, zapobiegającego jego odesłaniu na Białoruś, z uwagi na ryzyko tortur, 

nieludzkiego i poniżającego traktowania. Tego samego dnia, w trybie art. 39 EKPC, Trybunał 

orzekł o zastosowaniu środka tymczasowego w postaci zakazu odsyłania M.K. na Białoruś 

przez kolejne piętnaście dni. O środku poinformowany został rząd RP. Pomimo to tego samego 

dnia, powód odesłany został z powrotem na Białoruś, od czego złożył skargę, którą Komendant 

Główny Straży Granicznej odrzucił. M. K. dzień po odesłaniu, pojawił się na przejściu 

granicznym z dowodem orzeczenia środka tymczasowego. Został przeszukany przez 

funkcjonariuszy straży granicznej, a decyzję skonfiskowano. Tego samego dnia rząd wniósł do 

ETPC o uchylenie środka tymczasowego, na co ten nie przystał. M.K. wielokrotnie potem 

pojawiał się w Terespolu i za każdym razem był odsyłany. Ostatecznie opuścił on Białoruś 

obawiając się deportacji do Czeczenii i przebywa obecnie na Syberii. 

Pozostałe połączone sprawy objęte przedmiotowym postępowaniem miały podobny 

przebieg. Za każdym razem osoby ubiegające się na przejściu granicznym w Terespolu czy 

Czeremsze – Połowicach, były odsyłane z powrotem na Białoruś pomimo wyraźnego 

wyrażenia chęci ubiegania się o udzielenie im ochrony międzynarodowej, popartego lękiem 

o bezpieczeństwo i życie swoje i rodziny, a także bez uwzględnienia udzielonego im przez 

ETPC środka tymczasowego. W każdej ze spraw w aktach Straży Granicznej jako powód 

odmowy widnieją przyczyny ekonomiczne a funkcjonariusze nie odnotowywali składanych 

wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Trybunał w swoim wyroku orzekł, że jurysdykcja polska rozciąga się na wszystkich 

tych, którzy szukają ochrony międzynarodowej na polskich przejściach granicznych. ETPC 

odrzucił podnoszony przez rząd RP argument, że skarżący nie wyczerpali polskich środków 

odwoławczych. Trybunał podkreślił, że mieli oni możliwość wniesienia odwołań od wydanych 

decyzji, jednakże nie miały one charakteru zawieszającego, w związku z czym nie można ich 

uznać za skuteczne. W odniesieniu do naruszenia art. 3 EKPC ETPC dał wiarę twierdzeniom 

skarżących z uwagi na fakt, że były one poparte zeznaniami świadków i raportami RPO i RPD. 

Wskazują one bowiem na istnienie systemowej polityki niewłaściwego interpretowania 

oświadczeń wnioskodawców na granicy a także na brak odpowiedniej weryfikacji powodów 

szukania ochrony międzynarodowej w Polsce. Ponadto Trybunał zaznaczył, że osoby szukające 
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ochrony międzynarodowej powinny mieć zapewnioną możliwość pozostania na terytorium 

państwa u którego jej szukają, do czasu dogłębnej oceny ich wniosku. W odniesieniu do 

naruszenia art. 4 Protokołu nr 4 do Konwencji Trybunał orzekł, że mimo iż decyzje w sprawach 

wydane zostały indywidualnie w stosunku do każdego z wnioskodawców, nie uwzględniały 

dokładnie powodów, które wskazali jako podstaw ich obaw przed ściganiem. ETPC podkreślił 

także, iż nie pozwolono im skonsultować się z prawnikami mimo, iż byli oni obecni na przejściu 

granicznym i żądali widzenia z klientami. Wszystko to narusza nie tylko prawo krajowe, ale 

i międzynarodowe. W odniesieniu do naruszenia art. 34 EKPC Trybunał stwierdził, że w trakcie 

trwania postępowań o udzielenie ochrony międzynarodowej, wnioskodawcy nie powinni byli 

być odesłani na Białoruś w szczególności, iż przy wielu okazjach mieli przy sobie decyzję 

o udzieleniu środka tymczasowego. W wyroku Trybunał zobowiązał Polskę do wypłaty 

zadośćuczynień poszkodowanym powodom. Zgłoszono jedno zdanie odrębne – sędzia Eicke 

zastrzegł, iż jego zdaniem zadośćuczynienia powinny objąć także każde z dzieci 

reprezentowane w postępowaniu przez rodziców. 

 Najnowszy wyrok ETPC z 8 lipca 2021 r. D.A. i in. przeciwko Polsce741, niestety 

potwierdza niepokojące tendencje polskich władz do systemowego łamania praw człowieka 

i praw uchodźców na granicy z Białorusią. Powyższy wyrok dotyczy trójki obywateli Syrii, 

którzy w lipcu 2017 r. udali się na przejście graniczne w Terespolu i próbowali wielokrotnie 

składać wnioski o udzielenie im statusu uchodźcy. W każdym przypadku, gdy wnioskodawcy 

stawili się na przejściu granicznym w Terespolu, wydano im decyzje administracyjne 

odmawiające wjazdu na terytorium RP, uzasadniając to tym, że nie posiadali oni żadnych 

dokumentów zezwalających na wjazd i że nie są narażeni na prześladowania w swoim kraju 

pochodzenia, lecz po prostu próbują wyemigrować z przyczyn ekonomicznych lub osobistych 

(w szczególności w celu dołączenia do swojej rodziny, która mieszkała w Europie lub 

kontynuowania kariery zawodowej poza Białorusią). Decyzje zostały oparte na krótkich 

oficjalnych notatkach z wywiadów przygotowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 

w języku polskim i niesygnowanymi przez wnioskodawców. Po wielu próbach przekroczenia 

granicy i złożenia wniosku o udzielenie statusu uchodźcy, w dniu 20 lipca 2017 r. 

wnioskodawcy stawili się na granicy wraz ze swoim pełnomocnikiem, aby złożyć wniosek 

o zastosowanie środka tymczasowego w trybie art. 39 Regulaminu Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka742 przed planowanym wydaniem decyzji o odmowie wjazdu na terytorium RP. 

 
741 Wyrok ETPC z 8 lipca 2021 r., D.A i in. przeciwko Polsce, numer sprawy 51246/17.  
742 Rules of Court, 2th June 2021, dokument na stronie 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/rules&c= (dostęp 12.07.2021 r.).  
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Wniosek w tym samym dniu został pozytywnie rozpatrzony przez ETPC, pomimo to rząd RP 

wydalił z terytorium wnioskodawców. W dniu 21 lipca 2017 r. po interwencji Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka wnioskodawcy wrócili na granicę zgłaszając ponownie chęć złożenia 

wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Funkcjonariusze ignorowali wnioski 

o udzielenie ochrony międzynarodowej, a kiedy zorientowali się, że wnioskodawcy nagrywają 

telefonami komórkowymi przebieg rozmów, zażądali tych telefonów i usunęli nagrania tych 

rozmów.  

Wnioskodawcy zaskarżyli niektóre decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP, które 

zostały utrzymane w mocy przez organ II instancji. Wyrokiem z dnia 7 marca 2018 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie743 uchylił ww. decyzje i wskazał na liczne 

niedociągnięcia i naruszenia procedury administracyjnej jak i przepisów unijnych.   

Rozpatrując skargę wnioskodawców ETPC w swoim wyroku stwierdził, że pomimo, iż 

wnioskodawcy mieli możliwość złożenia odwołania od każdej z decyzji o odmowie wjazdu na 

terytorium RP, jednak z uwagi na polskie ustawodawstwo określające, że odwołanie nie ma 

automatycznego skutku zawieszającego, wnioskodawcy nie mieli dostępu do procedury, 

w ramach której ich sytuacja osobista mogłaby być niezależnie i rygorystycznie oceniania przez 

organ przed powrotem na Białoruś. Ponieważ skargi wnioskodawców dotyczyły zarzutów, 

że ich powrót na Białoruś naraziłby ich na realne ryzyko traktowania niezgodnego 

z art. 3 EKPC, Trybunał stwierdził, że sam fakt, iż odwołanie od decyzji o odmowie wjazdu 

nie miało automatycznego skutku zawieszającego, jest wystarczający do ustalenia, że wszelkie 

odwołania do sądu administracyjnego, nie stanowiły skutecznego środka w rozumieniu EKPC.  

Ponadto Trybunał ponownie stwierdził, że w owym czasie na przejściach granicznych 

między Polską a Białorusią istniała systemowa praktyka fałszywego przedstawiania 

oświadczeń osób ubiegających się o status uchodźcy w oficjalnych notatkach sporządzonych 

przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (M.K. i inni p. Polsce). Istnienie takiej praktyki 

potwierdzają ponadto argumenty przedstawione w niniejszej sprawie przez Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców oraz orzeczenia krajowych sądów 

administracyjnych, które uznały, że funkcjonariusze Straży Granicznej nie przeprowadzili 

dostatecznego postępowania dowodowego w sprawach wnioskodawców (w szczególności 

przez nieprowadzenie i niewłaściwą rejestrację rozmów z wnioskodawcami). W świetle 

powyższego Trybunał stwierdził, że skarżący nie korzystali ze skutecznych gwarancji, które 

 
743 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 marca 2018 r., sygn. akt: IV SA/Wa 3093/17.  
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chroniłyby ich przed narażeniem na realne ryzyko nieludzkiego lub poniżającego traktowania, 

a także tortur. Fakt, że w pięciu przypadkach, gdy skarżący byli obecni na polskich przejściach 

granicznych, nie wszczęto żadnych postępowań dotyczących kontroli wniosków 

wnioskodawców o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz że – pomimo ich zarzutów 

dotyczących ryzyka chain-refoulement – w każdym z tych przypadków skarżący zostali 

odesłani z polskiej granicy na Białoruś, co stanowiło naruszenie artykułu 3 EKPC. 

 Trybunał stwierdził także, że okoliczności doręczenia tych decyzji były podobne do 

tych opisanych w sprawie M.K. i inni przeciwko Polsce oraz że prowadzono szerszą politykę 

państwa polegającą na nieprzyjmowaniu wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej od 

osób pojawiających się na granicy polsko-białoruskiej i odsyłaniu tych osób na Białoruś 

z naruszeniem prawa krajowego i międzynarodowego. Trybunał dalej zauważył, biorąc pod 

uwagę powyższe ustalenia i twierdzenia skarżących, że sprawy skarżących stanowiły część tej 

samej szerszej polityki, ustalonej w tym wyroku. W konsekwencji decyzje wydane w sprawach 

skarżących stanowiły zbiorowe wydalenie cudzoziemców w rozumieniu art. 4 Protokołu nr 4. 

W związku z tym Trybunał orzekł, że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia art. 4 Protokołu 

nr 4 EKPC. 

Ponadto Trybunał stwierdził, że rząd RP naruszył środki tymczasowe wydane przez 

tenże Trybunał poprzez odesłanie wnioskodawców na Białoruś pomimo, że legitymowali się 

oni tym środkiem. Sytuacje takie miały miejsce wiele razy w tej sprawie, co jaskrawo pokazuje 

na wadliwą praktykę rządu RP. Finalnie Trybunał po stwierdzeniu naruszeń EKPC przyznał 

wnioskodawcom kwoty po 10 000 EUR za doznane krzywdy.  

Najnowszą sprawą, która miała swój początek w sierpniu 2021 r. były wydarzenia 

z polsko-białoruskiej granicy w okolicach Usnarzu Górnego, gdzie „od kilku dni koczowała 

grupa migrantów między innymi z Iraku i Afganistanu, która próbowała się przedostać przez 

granicę z Polską. Do naszego kraju "wepchnęli" ich białoruscy pogranicznicy, polscy zaś - 

zgodnie z procedurami - nie wpuszczają ich do kraju. Chodzi o ok. 50 osób, w tym kobiety 

i dzieci”744.  Migranci zostali na granicy w wydzielonym obszarze, który nie zbiega się 

z oficjalną granicą państwa. Po stronie polskiej przejście migrantów na drugą stronę 

zablokowane jest przez kordon służb (Policja, Straż Graniczna, Wojsko), zaś po stronie 

Białorusi za migrantami znajduje się wojsko. Reżim białoruski nie pozwala się cofnąć 

cudzoziemcom. W tak patowej sytuacji migranci nie mogli ani wejść na terytorium RP, ani 

 
744 https://tvn24.pl/polska/migranci-z-bialorusi-do-polski-straz-graniczna-podaje-dane-o-zatrzymaniach-

nielegalnych-imigrantow-cudzoziemcy-wciaz-koczuja-w-usnarzu-gornym-5330035 (dostęp: 25.08.2021).  
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cofnąć się na terytorium Białorusi. Wobec tego wiele organizacji (Okręgowa Rada Adwokacka 

w Warszawie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Ocalenie) zarówno faktycznie 

poprzez nieudane próby przekazania kocy, żywności i leków oraz prawnie, wspierało 

koczujących migrantów. Finalnie władze polskie z uwagi na przedłużający się pat oraz zarzut 

wobec stosowania tzw. push back, wydały rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych745. 

Tym samym zmieniono ten akt wykonawczy w taki sposób, że osoby, które nie należą do 

kategorii osób wymienionych w tym rozporządzeniu a uprawnione są do przekroczenia granicy, 

poucza się o obowiązku niezwłocznego opuszczenia terytorium RP. Natomiast w przypadku 

ujawnienia osób spoza wykazu z rozporządzenia na przejściu granicznym, na którym ruch 

graniczny został zawieszony lub ograniczony oraz poza zasięgiem terytorialnym przejścia 

granicznego, osoby takie zawraca się do linii granicy państwowej. Tym samym rząd RP 

usankcjonował prawnie, wbrew prawu międzynarodowemu, stosowanie push back, jako 

praktyki i procedury pogwałcające prawa uchodźców i cudzoziemców.  

Z uwagi na działania władz polskich polegających na niewpuszczaniu nikogo na teren 

graniczny w tym rejonie oraz niewpuszczaniu migrantów na teren RP, pełnomocnicy 

migrantów złożyli do ETPC wniosek o wydanie środka tymczasowego w zakresie możliwości 

dostania się migrantów do Polski i umieszczenia ich w ośrodku dla cudzoziemców. W środę 

25 sierpnia 2021 w godzinach popołudniowych ETPC zdecydował o zastosowaniu środków 

tymczasowych w sprawach Amiri i inni przeciwko Polsce746 oraz Ahmed i inni przeciwko 

Łotwie747 z uwagi na złożenie w dniu 20 sierpnia 2021 r. wniosków przez migrantów. 

Jak wskazuje ETPC w komunikacie, środek będzie obowiązywał przez okres trzech tygodni od 

dziś (25 sierpnia 2021 r) do 15 września 2021 r. włącznie oraz wyzywa się polskie i łotewskie 

władze do zapewnienia wszystkim wnioskodawcom żywność, wody, odzieży, odpowiedniej 

opieki medycznej oraz, jeśli to możliwe, tymczasowego schronienia. Trybunał wyjaśnił 

jednocześnie, że środek ten nie powinien być rozumiany jako wymaganie, aby Polska lub 

Łotwa wpuściły wnioskodawców na ich terytoria. Trybunał również zauważył, że decyzja ta 

została podjęta zgodnie z faktem, że umawiające się państwa mają pewne prawa, na podstawie 

ugruntowanego prawa międzynarodowego i z zastrzeżeniem ich zobowiązań traktatowych, 

w tym Konwencji o kontroli wjazdu, pobytu i wydalania cudzoziemców, mogą kreować swoją 

 
745 Dz.U. z 2021 r. poz. 1536.  
746 Sprawa, Amiri i inni przeciwko Polsce, skarga numer 42120/21.  
747 Sprawa, Ahmed i inni przeciwko Łotwie, skarga numer 42165/21.  



181 
 

politykę migracyjną. Wnioskodawcy w obu przypadkach starali się wjechać na Łotwę lub do 

Polski, w celu ubiegania się o ochronę międzynarodową. Jednak na chwile rozpatrywania 

wniosku, nie mogą wjechać do tych państw ani powrócić na Białoruś (która nie jest 

sygnatariuszem EKPC). W ten sposób utknęli na obu granicach. Skarżący w sprawie 

Amiri i inni to 32 obywateli afgańskich, którzy pozostali na granicy polsko-białoruskiej. 

Skarżący w Ahmed i inni mają 41 lat i są obywatelami irackimi pochodzenia kurdyjskiego, 

którzy znajdowali się na granicy Łotwy i Białorusi. 

Skarżący w obu przypadkach powoływali się na art. 2 (prawo do życia), art. 3 (zakaz 

nieludzkiego i poniżającego traktowania) EKPC i art. 4 Protokołu nr 4 do EKPC (zakaz 

zbiorowych wydaleń cudzoziemców). Wnioskodawcy powoływali się również na art. 5 

(prawo do wolności i bezpieczeństwa), art. 6 (prawo do rzetelnego procesu sądowego), 

art. 8 (prawo do poszanowania dla życia prywatnego i rodzinnego) oraz art. 13 (prawo do 

skutecznego środka odwoławczego). Wnioskodawcy w obu przypadkach starali się wjechać do 

odpowiedniego umawiającego się państwa z Białorusi, czego im odmówiono. Szukali m.in. 

pomocy prawnej, pomocy w polepszeniu ich warunków materialnych (w szczególności 

utrzymanie) i sanitarnych, a także ochrony przed zawróceniem ich do Białorusi. Finalnie 

wnioskodawcy wskazali, że zostali pozbawieni skorzystania z ochrony międzynarodowej. 

Jak wynika z informacji prasowej ETPC wskazał, że środek ten nie powinien być rozumiany 

jako zobowiązanie Polski lub Łotwy do wpuszczenia migrantów na swoje terytoria748.  

 Opisywana sytuacja wskazuje na nasilające się ruchy migrantów w obrębie całego 

świata oraz na potrzebę głębszej analizy problemów z tym związanych. Po pierwsze uchodźcy 

afgańscy pojawili się z uwagi na przejęcie władzy w Afganistanie przez talibów i obawę o życie 

i zdrowie obywateli w tym kraju. Nieznane są losy wędrówki lub środka transportu osób 

będącymi obywatelami Afganistanu przebywającymi na polsko-białoruskiej 

granicy749.  Nie wiadomo także dlaczego te osoby pojawiły się na polsko-białoruskiej granicy 

w tym miejscu – na tzw. zielonej granicy - a nie na przejściu granicznym. Ponadto nie wiadomo 

dlaczego dopiero w Polsce osoby te chciały złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, gdyż 

m.in. Iran, Egipt, Izrael, Turcja są stronami Konwencji Genewskiej, a są to państwa bliższe 

 
748 Notatka prasowa ETPC, Court indicates interim measures in respect of Iraqi and Afghan nationals at Belarusian 

border with Latvia and Poland, dokument na stronie: https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{"itemid":["003-

7100942-9612632"]} (dostęp: 25.08.2021).  
749 Prezydent RP ocenił, że „jeżeli zgodzilibyśmy się na to, żeby migranci stojący na granicy polsko-białoruskiej 

przeszli na naszą stronę, to za chwilę będziemy mieli dwie jeszcze większe grupy. - Ta brutalna polityka zaczęła 

się wobec Litwy, a dzisiaj jest także realizowana wobec nas i już się także zaczęła wobec Łotyszy”, dokument na 

stronie: https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Andrzej-Duda-o-uchodzcach-na-granicy-z-Bialorusia-

wedlug-naszych-informacji-przylecieli-do-Minska-samolotami (dostęp 2508.2021).  
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kulturowo oraz geograficznie Afganistanowi. Niemniej nawet przy tak ukształtowanym stanie 

faktycznym, władze polskie wobec chęci złożenia przez te osoby wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej na terytorium RP, powinny przestrzegać Konwencji Genewskiej i prawa UE 

a tym samym umożliwić złożenie wniosków. Zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub 

ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych750 dopuszczają 

dowolne i arbitralne zawrócenie do linii granicznej każdego na nieokreślonym terytorium. Jest 

to sprzeczne z Konwencją Genewską, ustawami i wykracza poza upoważnienie ustawowe do 

stosowania odmowy wjazdu na terytorium RP. Jak wskazuje art. 28 ust. 2 ustawy 

o cudzoziemcach nie stosuje się odmowy wjazdu na terytorium RP, gdy cudzoziemiec 

zadeklarował zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Tym samym 

każda osoba, która informuje, że chce ubiegać się o ochronę międzynarodową, powinna mieć 

zagwarantowaną możliwość złożenia stosownego wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. Jeśli dzieje się to na granicy, nie ważne czy to na oficjalnym przejściu 

granicznym, czy na tzw. zielonej granicy, to w celu złożenia wniosku trzeba tę osobę wpuścić 

na terytorium RP i umożliwić złożenie wniosku. Dopiero w postępowaniu administracyjnym 

rozpatrującym merytorycznie ten wniosek, mogą być badane przesłanki i okoliczności co do 

zasadności lub nie, udzielenia ochrony międzynarodowej. Tym samym ww. rozporządzenie 

oraz działania służb nie są zgodne z Konwencją Genewską i innymi aktami prawnymi.  

 Opisane powyżej trzy główne sprawy dotyczące sposobu traktowania przez państwo 

polskie migrantów i uchodźców, pokazuje jaskrawie, że z biegiem lat radykalnie zmieniała się 

polityka migracyjna w Polsce i standardy traktowania migrantów. W mojej ocenie rząd RP 

pogwałcił podstawowe prawa osób wyrażających wolę ubiegania się o status uchodźcy. Zbyt 

częste i instrumentalnie traktowane są instytucje niewpuszczania cudzoziemców do Polski pod 

pretekstem ochrony porządku publicznego, ochrony bezpieczeństwa obywateli. Działania takie 

zostały negatywnie ocenione przez ETPC, co obrazują powyżej opisywane orzeczenia i dają 

jasny sygnał rządowi RP do zmiany błędnej praktyki.  

 

 

 

 
750 Dz.U. z 2020 r. poz. 435 ze zm.  
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4.2. Realizacja gwarancji materialnych małoletniego bez opieki 

4.2.1. Postępowanie administracyjne  

 

Gwarancje materialne małoletniego bez opieki podczas ubiegania się o ochronę 

prawnomiędzynarodową na terytorium RP są dość rozległe. Wyróżnić można, na podstawie 

ustawy o udzielaniu ochrony i ustawy o cudzoziemcach pięć podstaw prawnomaterialnych 

ochrony praw cudzoziemców na terytorium RP. Są nimi status uchodźcy wynikający z art. 13 

ustawy o udzielaniu ochrony, ochrona uzupełniająca wynikająca z art. 15 ustawy o udzielaniu 

ochrony, zgoda na pobyt humanitarny z art. 348 ustawy o cudzoziemcach, zgoda na pobyt 

tolerowany z art. 351 ustawy o cudzoziemcach oraz ochrona czasowa z art. 106 ustawy 

o udzielaniu ochrony. Te formy ochrony prawnomiędzynarodowej w połączeniu z instytucją 

azylu, tworzą przenikający się i wynikający z prawa międzynarodowego system ochrony praw 

cudzoziemców i uchodźców na terytorium RP.  

Podstawową gwarancją materialną jest art.13 ustawy o udzielaniu ochrony, który 

określa przesłanki nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy. Jest to fundamentalny przepis ze 

względu na to, że urzeczywistnia on w polskim porządku prawnym międzynarodowe standardy 

ochrony uchodźców i kreuje, na podstawie prawa międzynarodowego, przesłanki jakie należy 

spełnić, aby otrzymać status uchodźcy w RP. Jak wskazuje J. Dąbrowski, cechą regulacji 

statusu uchodźcy w RP jest jej trzypoziomowość oraz formalne podwójne zdeterminowanie 

poczynań ustawodawcy – literą umowy międzynarodowej oraz prawem UE751. Tym samym 

zobowiązania wynikające z Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego co do 

przesłanek statusu uchodźcy, zostały następczo potwierdzone przez art. 56 ust. 2 Konstytucji 

RP. Z systemu prawa UE polskie ustawodawstwo jest zgodne z art. 18 Karty, tj. prawa do azylu 

oraz art. 78 ust. 1 TFUE, który stanowi, że Unia rozwija wspólną politykę w dziedzinie azylu, 

ochrony uzupełniającej i tymczasowej ochrony, mającą na celu przyznanie odpowiedniego 

statusu każdemu obywatelowi państwa trzeciego wymagającemu międzynarodowej ochrony 

oraz mającą na celu zapewnienie przestrzegania zasady non–refoulement. Polityka ta musi być 

zgodna z Konwencją Genewską i Protokołem Nowojorskim, jak również z innymi 

odpowiednimi traktatami. 

Tym samym wobec tak przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych 

i regionalnych, luz decyzyjny ustawodawcy w zakresie stanowienia statusu uchodźcy i ochrony 

 
751 P. Dąbrowski, [w:] Prawo o cudzoziemcach…, s. 912.  
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międzynarodowej jest niewielki. Przykładem tego luzu może być treść art. 13 ust. 2 ustawy 

o udzielaniu ochrony, który to przepis stanowi rozszerzenie podmiotowe statusu uchodźcy 

względem uregulowań ww. Tym samym polski ustawodawca postanowił, że status uchodźcy 

nadaje się także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy 

w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium. 

Art. 13 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony stanowi odpowiednik art. 1A ust. 3 

Konwencji Genewskiej752 oraz jest implementacją art. 2 lit. d dyrektywy 2011/95/UE753. W obu 

przepisach prawa zawarta jest definicja statusu uchodźcy, która jest międzynarodowym 

standardem prawnym w tej dziedzinie, który ma także odzwierciedlenie w prawie polskim.  

Tym samym w polskim porządku prawnym cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli 

na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, 

religii754, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy 

społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Zgodnie z ustawową definicją 

zawartą w art. 13 ust. 3 ustawy o udzielaniu ochrony, aby działania i postawy dokonywane 

wobec cudzoziemców uznane mogły być za prześladowanie muszą odpowiadać ustawowym 

warunkom. Prześladowanie musi ze względu na swoją istotę lub powtarzalność stanowić 

poważne naruszenie praw człowieka, w szczególności praw, których uchylenie jest 

niedopuszczalne zgodnie z art. 15 ust. 2 EKPC lub być kumulacją różnych działań lub 

zaniechań, w tym stanowiących naruszenie praw człowieka, których oddziaływanie jest równie 

dotkliwe jak prześladowania.  

Konwencja Genewska nie posiada definicji terminu „prześladowania”, pozostawiono to 

zagadnienie otwarte, zakładając dokonanie tego dookreślenia w procesie stosowania prawa755. 

 
752 Termin uchodźca stosuje się do osoby, która w rezultacie zdarzeń, jakie nastąpiły przed dniem 1 stycznia 1951 

r., oraz na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, 

przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami 

państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, 

albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego 

dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa. 
753 Zgodnie w tym przepisem definicja uchodźcy oznacza obywatela państwa trzeciego, który na skutek 

uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych 

lub przynależności do szczególnej grupy społecznej przebywa poza państwem swojego obywatelstwa i nie może 

lub nie chce z powodu tej obawy korzystać z ochrony tego państwa, lub bezpaństwowca, który przebywając z 

takich samych powodów jak wyżej poza państwem swojego dawnego miejsca zwykłego pobytu, nie może lub nie 

chce z powodu tej obawy powrócić do tego państwa i do którego nie ma zastosowania art. 12. 
754 L. Stadniczeńko, Violation of human rights in the sphere of religion, [w:] Law in the face of religious 

persecution and discrimination, red. T. Sokołowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, s. 8 i n.  
755 P. Dąbrowski, [w:] Prawo o cudzoziemcach…, s. 924; zob. D. Gallagher, The evolution of the international 

refugee system, International Migration Revenue 1989, nr 23 (3); Biuro Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych Do Spraw Uchodźców, Zasady i tryb…, s. 18; Zob. także J. Chlebny, Ustalanie okoliczności…, s. 

53 i n.; wyrok NSA z 29 sierpnia 2007 r. sygn. akt: II OSK 1551/06.  
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Jak wskazuje UNHCR nie ma powszechnej definicji prześladowania, a różne sposoby jego 

sformułowania nie przyniosły sukcesu756. Próbą oddziaływania na szerszą skalę, było 

stworzenie w treści art. 9 dyrektywy 2011/95/UE definicji tego terminu, czy też jego 

doprecyzowania. Tym samym ww. przepis statuuje, że aby czyn mógł zostać uznany za akt 

prześladowania w rozumieniu art. 1 lit. A Konwencji Genewskiej, musi on być  

a) na tyle poważny pod względem swojej istoty lub powtarzalności, by stanowić poważne 

naruszenie podstawowych praw człowieka, w szczególności praw, od których 

przestrzegania nie można się uchylić na mocy art. 15 ust. 2 Europejskiej Konwencji 

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; lub 

b) być kumulacją różnych środków, w tym takich naruszeń praw człowieka, które są na tyle 

poważne, by oddziaływać na jednostkę w sposób podobny do określonego w lit. a).  

Stwierdzić należy, że polska ustawa o udzieleniu ochrony implementowała wprost 

definicję prześladowania.   

Tym samym prześladowanie musi być zachowaniem uzewnętrznionym jako działania 

i postawy jednego podmiotu lub wielu podmiotów podejmowane intencjonalnie. Przykładowe 

formy i rodzaje prześladowania, określił ustawodawca w art. 13 ust. ust. 4 ustawy o udzielaniu 

ochrony, w którym wskazał, że prześladowanie może polegać w szczególności na: 

1) użyciu przemocy fizycznej lub psychicznej, w tym przemocy seksualnej; 

2) zastosowaniu środków prawnych, administracyjnych, policyjnych lub sądowych w sposób 

dyskryminujący lub o charakterze dyskryminującym; 

3) wszczęciu lub prowadzeniu postępowania karnego albo ukaraniu, w sposób, który ma 

charakter nieproporcjonalny lub dyskryminujący; 

4) braku prawa odwołania się do sądu od kary o charakterze nieproporcjonalnym lub 

dyskryminującym; 

5) wszczęciu lub prowadzeniu postępowania karnego albo ukaraniu z powodu odmowy 

odbycia służby wojskowej podczas konfliktu, jeżeli odbywanie służby wojskowej 

stanowiłoby zbrodnię lub działania, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3; 

6) czynach skierowanych przeciwko osobom ze względu na ich płeć lub małoletniość. 

Jak wskazuje się w literaturze757, zidentyfikowanie zaistnienia przesłanek wskazanych 

w treści art. 13 ust. 4 ustawy o udzielaniu ochrony nie oznacza samodzielnie, że stan faktyczny 

 
756 Podręcznik UNHCR, Zasady i tryb…, s. 51. 
757 P. Dąbrowski, [w:] Prawo o cudzoziemcach…, s. 924; Zob. J. Briggs, Sur Place Refugee …, s. 449. 
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tam wskazany odpowiada pojęciu prześladowania. Opisane stany faktyczne należy odczytywać 

raczej jako kryteria, które mogą uchodzić za poważne naruszenie praw człowieka, co jest istotą 

prześladowania. Tym samym łączne odczytanie art. 13 ust. 3 i 4 ustawy o udzielaniu ochrony 

pozwala na wywiedzenie odpowiednich wniosków co do kwalifikacji zachowań lub 

traktowania jako prześladowania758. Wynika to z faktu, iż nie każde traktowanie polegające na 

przemocy fizycznej, psychicznej, a także seksualnej spełnia warunki prześladowania. Mogą one 

być incydentalnymi przypadkami, bez trwałych następstw lub długiego czasu trwania, co może 

być niewystarczające do uznania ich za prześladowanie.  

Ponadto prześladowanie musi być ocenione przez pryzmat uzasadnionej obawy. Ma ona 

kluczowe znaczenie przy rozstrzyganiu sprawy o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej. 

Jak wskazuje UNHCR759 sformułowanie „uzasadniona obawa przed prześladowaniem” jest 

podstawowym i kluczowym elementem definicji. Wskazuje ono podstawowe cechy uchodźcy, 

gdyż obawa jest odczuciem indywidualnym. Zatem definicja zakłada występowanie elementu 

subiektywnego u osoby ubiegającej się o uznanie za uchodźcę. Ustalenie statusu uchodźcy 

wymaga zatem przede wszystkim przez organy, oceny oświadczeń wnioskodawcy, a nie oceny 

sytuacji panującej w kraju pochodzenia pod kątem tej przesłanki. Pojęciu „obawy” – która jest 

stanem umysłu i elementem subiektywnym – towarzyszy określenie „uzasadniona”. Oznacza 

to, że nie tylko stan uczuć osoby zainteresowanej decyduje o statusie uchodźcy, lecz że musi 

on zostać potwierdzony przez ocenę sytuacji obiektywnej. Termin „uzasadniona obawa” łączy 

zatem element subiektywny i obiektywny – oba muszą być brane pod uwagę w procedurze 

ustalania, czy istnieje „uzasadniona obawa” przed prześladowaniem760.  

  Jak wskazano w wyroku WSA w Warszawie, pojęcie obawy jest odczuciem 

indywidualnym, stanem umysłu osoby ubiegającej się. Pojęciu temu towarzyszy określenie 

uzasadniona, a to oznacza, że nie tylko stan uczuć osoby zainteresowanej decyduje o statusie 

uchodźcy, lecz że musi on zostać potwierdzony przez ocenę sytuacji obiektywnej. Ustalenie 

statusu uchodźcy wymaga przede wszystkim oceny oświadczeń ubiegającego się. Dlatego też 

niezwykle ważnym elementem oceny są deklaracje, zeznania i dowody przedstawiane przez 

 
758 J. Chlebny, Ustalanie okoliczności faktycznych…, s. 53 i n.; M. Kmak, Glosa do wyroku WSA z dnia 15 marca 

2004 r., V SA 738/03, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2005, nr 1 (suplement), s. 1-12. 
759 Podręcznik UNHCR, Zasady i tryb…, s. 18.  
760 J. Hathaway, M. Foster, The Law of Refugee Status, 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2014, 

s. 118-181; H. Cameron, Risk Theory and Subjective Fear: The Role of Risk Perception, Assessment, and 

Management in Refugee Status Determinations, International Journal of Refugee Law, tom 20, no. 4 (2008), s. 

3567–585; J. Hathaway, W. Hicks, Is There a Subjective Element in the Refugee Convention’s Requirement of 

Well-founded Fear?, Michigan Journal of International Law, tom 26, no. 2 (2005), s. 505–560. 

A. Zimmerman, C. Mahler, Article 1A, Paragraph 2, [w:] The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees 

and Its 1967 Protocol: A Commentary, A. Zimmerman red., Oxford University Press, Oxford 2011, s. 335–345. 



187 
 

cudzoziemców składających wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Cudzoziemcy 

nie zawsze potrafią precyzyjnie sformułować i wyartykułować, tak by ich zeznania spełniały 

przesłanki prawa materialnego do nadania im statusu uchodźcy. Dlatego też procedury 

w zakresie rozpoznawania wniosków o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej 

przewidują odstępstwa i odmienne uregulowanie przeprowadzania dowodów niż ogólne 

przepisy postępowania administracyjnego761.  

 W przypadku potwierdzenia elementu subiektywnego obawy, organy w kolejnym etapie 

badają element obiektywny obawy. Praktyka orzecznicza sądów administracyjnych wskazuje 

na kilka powtarzalnych przyczyn, które traktuje się jako uzasadniona obiektywnie obawa. 

Pierwsza z nich to aktualność obawy. Podczas rozstrzygania wniosku o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej przez organy, badają one aktualność obawy zarówno pod kątem 

subiektywnym jak i obiektywnym. W prawie i orzecznictwie zwykło się rozumieć to jako 

wymóg orzekania ex nunc762. To oznacza, że wnioskodawca musi aktualnie i ciągle odczuwać 

obawę przed prześladowaniem zarówno, kiedy był w kraju pochodzenia, opuszczając kraj 

pochodzenia oraz podczas rozpatrywania jego wniosku o ochronę międzynarodową. Obawa 

badana pod kątem obiektywnym w przypadkach powoływania się przez wnioskodawcę na 

ogólną sytuację w kraju, jak nieprzestrzeganie praw człowieka, konflikt zbrojny, aktywność 

grup terrorystycznych, niedostatki praworządności w kraju pochodzenia. W orzecznictwie 

sądów administracyjnych wskazywany jest wymóg indywidualizacji obawy763. Istotą tej 

indywidualizacji jest ukazanie związku przyczynowo skutkowego między ogólnymi 

zagrożeniami a indywidualną sytuacją wnioskodawcy, co zazwyczaj przyjmuje postać 

porównania indywidualnej obawy z raportami organizacji międzynarodowych lub krajowymi 

mającymi na celu zbadanie czy okoliczności te mogą odnosić się bezpośrednio do 

wnioskodawcy764.  

 
761 Wyrok WSA w Warszawie z 2 sierpnia 2013 r., sygn. akt: IV SA/Wa 409/13.  
762 Zob. art. 46 ust. 3 dyrektywy 2013/32/UE oraz wyrok ETPC z 23 marca 2016 r., F.G. v. Szwecja, numer skargi 

43611/11.   
763 P. Dąbrowski, [w:] Prawo o cudzoziemcach…, s. 920.  
764 Zob. wyrok WSA w Warszawie z 14 marca 2016 r., sygn. akt: IV SA/Wa 1427/15; wyrok WSA w Warszawie 

z 13 lipca 2005 r., sygn. akt: V SA/Wa 2139/04; wyrok WSA w Warszawie z 17 września 2010 r., V SA/Wa 

1500/09; wyrok WSA w Warszawie z 9 września 2010 r., V SA/Wa 338/10; wyrok WSA w Warszawie z 19 

października 2012 r., V SA/Wa 807/12. Obowiązek zbadania prawidłowości odczuć cudzoziemca przez 

odniesienie ich do rzeczywistej sytuacji w kraju pochodzenia zawarty jest w wielu orzeczeniach sądów 

administracyjnych dotyczących udzielania statusu uchodźcy: zob. wyrok WSA w Warszawie z 10 marca 2006 r., 

V SA/Wa 2378/05, LEX nr 204766; wyrok WSA w Warszawie z 24 kwietnia 2008 r., V SA/Wa 239/08; wyrok 

WSA w Warszawie z 7 lipca 2011 r., V SA/Wa 172/11; wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 października 2011 r., 

V SA/Wa 92/11; wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 lutego 2012 r., V SA/ Wa 1802/11; wyrok WSA w Warszawie 

z dnia 14 listopada 2012 r., V SA/Wa 809/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r., V SA/Wa 
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Wymóg indywidualizacji nie jest absolutny. W sytuacjach ekstremalnych, potwierdzonych 

działań wyczerpujących znamiona prześladowań przybierających postać masową, może organ 

rozpatrujący wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, odstąpić i pominąć wymóg 

indywidualizacji uzasadnionej obawy przed prześladowaniem765.  

Przepis art. 16 ustawy o udzielaniu ochrony reguluje podstawową kwestię ograniczenia 

zakresu ochrony międzynarodowej z uwagi na krąg podmiotów dopuszczających się 

prześladowań, o których stanowi art. 13 ustawy o udzielaniu ochrony lub podmiotów 

wyrządzających poważną krzywdę, o której mowa w art. 15 ustawy o udzielaniu ochrony.  

Jak wskazuje się w literaturze artykuł ten dokonuje implementacji art. 6 i 7 dyrektywy 

2011/95/UE i czyni to w sposób niedoskonały766. Niemniej polska ustawa wskazuje 

na podmioty dopuszczające się prześladowań lub wyrządzające poważną krzywdę jako: 

1) organy władzy publicznej kraju pochodzenia; 

2) ugrupowania lub organizacje kontrolujące kraj pochodzenia lub znaczną część jego 

terytorium; 

3) podmioty inne niż określone w pkt 1 i 2, w przypadku, gdy podmioty, o których mowa 

w pkt 1 i 2, w tym organizacje międzynarodowe, nie mogą lub nie chcą zapewnić ochrony 

przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy.  

Tym samym określając w tym przepisie krąg podmiotów – wykonawców 

czasownikowych znamion przesłanek, ustawodawca polski w ślad za europejskim, dokonał 

ograniczenia zakresu ochrony międzynarodowej. Najczęstszą podstawą i źródłem 

prześladowań lub wyrządzania poważnej krzywdy są wskazywane przez wnioskodawców 

organy władzy publicznej. Władza publiczna to zarówno władza wykonawcza, ustawodawcza 

jak i sądownicza. Potencjalnie, każdy podmiot wchodzący do tej grupy (organ administracji, 

wojsko, policja, parlament, sąd) może być pomiotem dopuszczającym się prześladowań lub 

poważnej krzywdy767. Najbardziej dyskusyjną grupą podmiotów, które mogą dopuścić się 

prześladowań lub poważnej krzywdy, z uwagi na wadliwą implementację dyrektywy 

2011/95/UE są podmioty niepubliczne. P. Dąbrowski wskazuje, że w polskiej ustawie nie 

zostały zawarte wszystkie warunki wynikające z ww. dyrektywy do przyjęcia, że podmiotem 

 
1939/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2013 r., V SA/Wa 1456/12; wyrok WSA w Warszawie z 

dnia 6 marca 2013 r., V SA/Wa 1455/12; wyrok WSA w Warszawie z 2 sierpnia 2013 r., V SA/Wa 409/13. 
765 Wyrok NSA z 14 lipca 1999 r., sygn. akt V SA 119/99.  
766 P. Dąbrowski, [w:] Prawo o cudzoziemcach…, s. 960.  
767 P. Dąbrowski, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz z orzecznictwem (art. 1 – 104), Centre of Migration Research. Working 

Papers 2009, No. 41/99, s. 30.  
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dopuszczającym się prześladowań lub poważnej krzywdy może być ktoś inny niż państwo, 

ugrupowanie (partia) lub organizacja kontrolująca co najmniej część terytorium, które muszą 

być spełnione łącznie768. Sytuacja niezgodności implementacji do polskiego porządku 

prawnego została naprawiona poprzez ewolucję orzecznictwa sądów administracyjnych, która 

dokonała rozwoju oraz interpretacji przesłanek oraz tym samym dokonała niwelacji problemu 

prawnego769.   

 W obecnym stanie prawnym decyzja administracyjna w przedmiocie rozpoznania 

wniosku o udzielenie ochrony prawnomiedzynarodowej pełni dwie funkcje770. Pierwsza z nich 

to funkcja merytorycznego orzekania w przedmiocie objęcia cudzoziemca ochroną 

prawnomiędzynarodową i udzielenie mu statusu uchodźcy lub też odmowa udzielenia takiej 

ochrony. Tym samym jak wskazał J. Jagielski, decyzja taka uznawana jest za przykład decyzji 

określającej tzw. status administracyjnoprawny. W praktyce oznacza to, że osoba, której 

nadano status uchodźcy, staje się automatycznie beneficjentem wielu potencjalnych uprawnień, 

jak pomocy socjalnej, posiadania dokumentu tożsamości, poruszania się po obszarze UE771. 

Drugą z funkcji decyzji o nadaniu statusu uchodźcy zasadza się na tym, że status uchodźcy jest 

jednocześnie zezwoleniem na pobyt – legalnym tytułem pobytowym na terytorium RP. 

W praktyce oznacza to, że uznany uchodźca może swobodnie i legalnie poruszać się po 

terytorium RP oraz pośrednio także po innych państwach obszaru Szengen772.  

W sytuacji odmowy udzielania statusu uchodźcy, organy administracyjne, mają 

obowiązek zbadania czy wnioskodawca nie spełnia warunków do udzielenia mu ochrony 

uzupełniającej. Tym samym polskie regulacje prawne w zakresie ochrony 

prawnomiędzynarodowej przewidują także instytucję ochrony uzupełniającej. Ochrona ta sięga 

początkami lat 80. XX w., kiedy to orzecznictwo ETPC stwierdzało naruszanie praw 

konwencyjnych w związku z wydaleniami cudzoziemców. Tym samym kształtowała się linia 

orzecznicza, w której ETPC zagwarantował ochronę przed refoulement w oparciu o (głównie) 

 
768 P. Dąbrowski, [w:] Prawo o cudzoziemcach…, s. 961; Przesłankami tymi są: 1) podmiot musi mieć charakter 

niepubliczny; 2) państwo, organizacje kontrolujące co najmniej znaczącą część terytorium, w tym organizacje 

międzynarodowe, nie mogą lub nie chcą udzielić ochrony przed prześladowaniem lub poważną krzywdą, przy 

czym tylko te podmioty mogą być brane pod uwagę jako zapewniające ochronę; 3) ochrona musi być skuteczna i 

trwała; 4) wnioskodawca ma dostęp do takiej ochrony.  
769 Wyrok WSA w Warszawie z 22 kwietnia 2010 r. sygn. akt: V SA/Wa 1601/09; wyrok NSA z 27 lipca 2018 r. 

sygn. akt: II OSK 919/18; wyrok WSA w Warszawie z 1 października 2012 r. sygn. akt: V SA/Wa 873/12.  
770 P. Dąbrowski, [w:] Prawo o cudzoziemcach…, s. 912.  
771 J. Jagielski, [w:] Prawo administracyjne materialne. System Prawa Administracyjnego, tom 7, red. R. Hauser, 

Z. Niewiadomski, A. Wróbel, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 504-530.  
772 P. Dąbrowski, [w:] Prawo o cudzoziemcach…, s. 912. 
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art. 2, art. 3 i art. 8 EKPC773. Pod wypływem orzecznictwa strasburskiego, ustawodawstwo 

unijne a następnie polskie, przyjęło optykę, że status uchodźcy jest podstawowym 

instrumentem ochrony praw uchodźców, natomiast ochrona uzupełniająca (rozumiana jako 

niedopuszczalność wydalenia wynikająca z EKPC – non refoulement) jest dodatkowym 

instrumentem ochrony.  

Jak wskazuje B. Mikołajczyk, ochrona uzupełniająca „w sposób szczególny łączy 

prawo uchodźcze z tą częścią prawa międzynarodowego, która odnosi się do ochrony praw 

osobistych każdego człowieka, a zwłaszcza jego prawa do życia i wolności od tortur”774. 

Dlatego elementem spajającym system ochrony praw uchodźców z systemem praw człowieka 

są przesłanki udzielenia tej formy ochrony. Zgodnie z art. 15 ustawy o udzielaniu ochrony, 

cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, udziela się ochrony 

uzupełniającej, w przypadku, gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste 

ryzyko doznania poważnej krzywdy przez: 

1) orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji, 

2) tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, 

3) poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające 

z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji 

międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego 

− i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia. 

 Tym samym w przypadku odmowy udzielania nadania statusu uchodźcy, organy mają 

ustawowy obowiązek do zbadania, czy wobec wnioskodawcy zastosowanie mieć będzie art. 15 

o udzielaniu ochrony poprzez udzielenie ochrony uzupełniającej. Jak wskazał P. Dąbrowski 

przesłanka negatywna ochrony uzupełniającej – rzeczywiste ryzyko doznania – ma 

fundamentalne znaczenie, gdyż wymiar materialny tych instytucji (statusu uchodźcy i ochrony 

uzupełniającej) nie pozwala na analizę art. 13 i art. 15 ustawy o udzielaniu ochrony w 

konfrontacji ze sobą, badając czy któryś z nich jest przepisem szczególnym względem 

drugiego. Jak konkluduje ww. autor, nie ulega żadnej wątpliwości, że ochrona uzupełniająca 

 
773 B. Kowalczyk, Polski system…, s. 165; Zob. wyrok ETPC z 4 lutego 2005 r., Mamatkulow i Askarov v. Turcja, 

numer sprawy 46827/99.  
774 B. Mikołajczyk, Ochrona uzupełniająca a status uchodźcy, [w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec 

wyzwań współczesnego świata, red. E. Dynia, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009, s. 381. 
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nie może wyprzedzać statusu uchodźcy i nie może być brana pod uwagę jako pierwsza forma 

ochrony775.  

 Przesłanka rzeczywistego ryzyka doznania poważnej krzywdy stanowi istotę różnicy 

między statusem uchodźcy a ochroną uzupełniającą. Elementami różnicującymi te dwie formy 

ochrony jest kategoria „poważnej krzywdy” odmienna pod względem konstrukcji i treści od 

pojęcia „prześladowania”. „Rzeczywiste ryzyko”, o którym mówi przepis art. 15 ustawy 

o udzielaniu ochrony, jest bowiem odpowiednikiem „uzasadnionej obawy”776. Pojęcia mają 

określone w ustawie wspólne elementy, dające wskazówki interpretacyjne, możliwe są tu także 

pewne analogie777. Jak zostało to omówione na podstawie terminu uzasadnionej obawy, należy 

uwzględnić w omawianiu poważnej krzywdy dwa elementy: subiektywny i obiektywny. Obawa 

doznania poważnej krzywdy to stan umysłu osoby zainteresowanej, sfera jej wewnętrznych 

przeżyć. Można to określić jako przeświadczenie osoby o tym, że grozi jej poważna krzywda 

w razie powrotu do kraju pochodzenia. Ocena ryzyka jest badana pod kątem obiektywnym jako 

element zewnętrzny, dlatego przekonanie o stanie zagrożenia musi być uzasadnione sytuacją 

w kraju pochodzenia, która pozwoli stwierdzić, że obawy są rzeczywiste. O realności doznania 

poważnej krzywdy może świadczyć doznanie jej w przeszłości. Zastosowanie znajdują 

przepisy dotyczące alternatywy ucieczki wewnętrznej, identyczny jest katalog podmiotów 

prześladujących i wyrządzających poważną krzywdę oraz udzielających ochrony. Podobnie jak 

w przypadku statusu uchodźcy ryzyko może także wiązać się z wydarzeniami, które nastąpiły 

już po wyjeździe cudzoziemca z kraju pochodzenia (art. 17 – potrzeba ochrony uzupełniającej 

sur place)778. 

Kolejnym przejawem realizacji gwarancji materialnych małoletniego bez opieki 

w postępowaniu administracyjnym w RP jest udzielenie zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych i zgody na pobyt tolerowany. Obie gwarancje materialne ochrony 

międzynarodowej zostały aktualnie zlokalizowane w ustawie o cudzoziemcach. Przybrały one 

formę uzupełniającą do ochrony prawnomiędzynarodowej – statusu uchodźcy. Jak wskazuje 

się ochrona uzupełniająca, zgoda na pobyt humanitarny oraz zgoda na pobyt tolerowany, 

z uwagi na tworzenie ochrony subsydiarnej, nazwane są ochroną komplementarną lub 

dodatkową779.  

 
775 P. Dąbrowski, [w:] Prawo o cudzoziemcach…, s. 950.  
776 B. Kowalczyk, Polski system…, s. 168.  
777 P. Dąbrowski, [w:] Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz. red. J. Chlebny, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 28.  
778 B. Kowalczyk, Polski system…, s. 168.  
779 P. Dąbrowski, [w:] Ustawa …, s. 780.  
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Konstrukcja proceduralnego badania materialnych podstaw do przyznania zgody na 

pobyt humanitarny lub tolerowany została skonstruowana w taki sposób, że przy badaniu 

podstaw do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, organ ma obowiązek 

także zbadać przesłanki do udzielenia zgody na pobyt humanitarny lub tolerowany.  

Tym samym w przypadku, kiedy cudzoziemcowi nie nadano statusu uchodźcy ani 

ochrony uzupełniającej, organ przy wydawaniu decyzji zobowiązującej do powrotu udziela 

zgody na pobyt ze względów humanitarnych, jeżeli zobowiązanie do powrotu: 

1) może nastąpić jedynie do państwa, w którym, w rozumieniu EKPC: 

a) zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub 

b) mógłby on zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu 

albo karaniu, lub 

c) mógłby być zmuszony do pracy lub 

d) mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez 

podstawy prawnej, lub 

2) naruszałoby jego prawo do życia rodzinnego lub prywatnego, w rozumieniu przepisów 

EKPC, lub 

3) naruszałoby prawa dziecka, określone w Konwencji o Prawach Dziecka, w stopniu 

istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu. 

Przesłanka naruszenia życia rodzinnego i prywatnego w rozumieniu przepisów EKPC 

została rozstrzygana przez sądownictwo administracyjne i przykładowo WSA w Warszawie 

opowiedział się za szerokim rozumieniem „życia rodzinnego”, które obejmuje więzi 

wynikające z małżeństwa oraz faktyczne więzi rodzinne, które tworzone są przez „rzeczywiste, 

bliskie więzi osobiste”. Zdaniem sądu „życie rodzinne” istnieje między członkami rodziny 

(małżonkami, konkubentami, rodzicami i ich małoletnimi dziećmi, a także pomiędzy 

małoletnim rodzeństwem). Natomiast aby wykazać, że związki między dorosłymi członkami 

rodziny (dorosłymi dziećmi i ich rodzicami) stanowią przejaw chronionego przez EKPC życia 

rodzinnego, należy zbadać wzajemną zażyłość i stopień zależności tych osób w codziennym 

życiu: „Życie rodzinne jest stanem, które wyznacza intensywność więzi (o charakterze 

emocjonalnym, społecznym, ekonomicznym, biologicznym itp.)”780. W innym orzeczeniu 

WSA w Warszawie podkreślił, że: „artykuł 8 EKPC nie nakłada na państwo ogólnego 

 
780 Wyrok WSA w Warszawie z 19 września 2017 r., sygn. akt: IV SA/Wa 3068/16. 
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obowiązku poszanowania dokonanego przez cudzoziemców wyboru kraju, w którym chcieliby 

oni mieszkać, a także obowiązku wyrażenia zgody na połączenie rodziny, konieczności 

zapewnienia możliwości podtrzymywania stosunków towarzyskich na jego terytorium itd. 

Konwencja nie gwarantuje prawa do wjazdu i pobytu cudzoziemca w kraju goszczącym”781. 

Z kolei NSA podniósł, że zapewniona przez EKPC ochrona życia rodzinnego nie będzie 

gwarantowana m.in. wtedy, „gdy ingerencja władzy publicznej jest dokonywana ze względu na 

ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom”782. Daje to jasny asumpt, że przesłanki 

pozytywne zgody na pobyt humanitarny nie są mierzalne ani wyłączne, tzn. pomimo ich 

wypełnienia może dojść do sytuacji, że cudzoziemcowi nie zostanie przyznana ochrona 

uzupełniająca783. Ustawodawca zatem wprowadził do prawa polskiego w art. 349 ustawy 

o cudzoziemcach przesłanki negatywne udzielenia zgody na pobyt humanitarny. Są nimi:  

1) popełnienie zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennej lub zbrodni przeciwko 

ludzkości, w rozumieniu prawa międzynarodowego,  

2) bycie winnym działań sprzecznych z celami i zasadami ONZ określonymi w Preambule 

i art. 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych, 

3) popełnienie na terytorium RP zbrodni lub popełnienie, poza tym terytorium czynu, który 

jest zbrodnią według prawa polskiego,  

4) cudzoziemiec stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,  

5) podżeganie albo w inny sposób branie udział w popełnieniu zbrodni lub czynów, 

o których mowa w pkt 1-3. 

Zgoda na pobyt tolerowany określona została w art. 351 ustawy o cudzoziemcach. Jest 

ona jedną z ostatnich możliwości prawnych dla cudzoziemca, który podczas procedury 

zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia, może uniknąć wydalenia z kraju. Aby 

uzyskać zgodę na pobyt tolerowany, cudzoziemiec powinien spełnić dwa warunki, tj. 

1) ustalenie, że istnieje ryzyko zagrożenia praw wskazanych art. 351 ust. 1 pkt a-d ustawy 

o cudzoziemcach oraz 2) ustalenie, że wobec cudzoziemca zachodzą podstawy do odmowy 

udzielenia mu zgody na pobyt humanitarny określone w art. 349 ust. 1 lub 2 ustawy 

o cudzoziemcach.  

 
781 Wyrok WSA z 23 marca 2017 r., sygn. akt: IV SA/Wa 3278/16.  
782 Wyrok NSA z 4 października 2018 r., sygn. akt: II OSK 1902/18.  
783 Zob. M. Nowicki, Wokół Konwencji…, s. 689 i 698. 
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O ile przesłanki do udzielenia zgody na pobyt tolerowany w zakresie art. 351 ust. 1) pkt 

a-d są tożsame z art. 349 ust. 1) lit. a-d ustawy o cudzoziemcach i pełnią tę samą funkcję784, 

to pozostałe przesłanki jej udzielania zawarte w pkt 2) i 3) są odmienne.  

Przesłanką z pkt 2) art. 351 ustawy o cudzoziemca, uprawniającą do udziela się zgody na pobyt 

tolerowany, jest sytuacja, kiedy zobowiązanie do powrotu jest niewykonalne z przyczyn 

niezależnych od organu właściwego do przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu i od cudzoziemca. W orzecznictwie wskazuje się, że do przyczyn 

niezależnych od organu - będących negatywną przesłanką wydalenia cudzoziemca i podstawą 

do udzielenia zgody na pobyt tolerowany - zaliczono te obiektywne, logistyczno-prawne 

trudności związane z wypełnieniem wymogów wjazdowych kraju mającego przyjąć swojego 

obywatela lub bezpaństwowca na swoje terytorium785. Natomiast druga przesłanka w zakresie 

pobytu tolerowanego jest możliwa do spełniania, gdy powrót cudzoziemca może nastąpić 

jedynie do państwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na mocy orzeczenia sądu albo 

z uwagi na rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wydania 

cudzoziemca. Są to rozstrzygnięcia o charakterze indywidualnym i z tego powodu oparcie na 

nich udzielenia zgody na pobyt tolerowany wymaga wniosku cudzoziemca i wszczęcia 

odrębnego postępowania w tym przedmiocie786.  

 Negatywną przesłanką do udzielenia zgody na pobyt tolerowany na podstawie 

art. 351 pkt 2 lub 3 ustawy o cudzoziemcach jest możliwość stanowienia zagrożenia dla 

obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Brak odniesienia się tego przepisu do przesłanek z art. 351 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach jest 

wynikiem uwarunkowań kształtowanych przez EKPC i orzecznictwo787. 

W wyroku WSA w Warszawie sąd wskazał, że: „dla uznania istnienia przesłanek 

udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany muszą 

istnieć poważne podstawy do stwierdzenia, że osoba będąca w tzw. procedurze powrotowej, 

znajduje się w sytuacji rzeczywistego ryzyka wystąpienia wskazanych w tych przepisach 

zagrożeń. Do uzyskania zgody na pobyt humanitarny lub tolerowany uprawnione są zatem te 

osoby, które wykażą, że powrót do kraju pochodzenia spowoduje dla nich indywidualne i realne 

 
784 Jest to funkcja ochronna, związaną z zagrożeniem praw człowieka w kraju pochodzenia i brakiem ochrony ze 

strony tego państwa, do którego miałoby nastąpić wydalenie; w tym ujęciu była dodatkową oraz funkcja 

humanitarna, chroniącą pewne wartości, zakotwiczone w Konstytucji RP i międzynarodowych traktatach.  
785 Wyrok WSA w Warszawie z 20 września 2006 r. sygn. akt V SA/Wa 953/06.  
786 P. Dąbrowski, [w:] Ustawa…, s. 801.  
787 P. Dąbrowski, [w:] Prawo..., s. 723.  
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zagrożenie wolności i praw chronionych tymi przepisami. Sama możliwość wystąpienia 

zagrożenia nie jest wystarczająca”788. Zdaniem NSA stwierdzenie, że w kraju, do którego 

cudzoziemiec ma być przekazany (wjechać) w ramach wykonania decyzji o zobowiązaniu do 

powrotu, łamane są prawa człowieka w rozumieniu EKPC, jest możliwe tylko „w przypadku 

stwierdzenia powszechnego stosowania przemocy bądź innych form poważnego naruszania 

praw człowieka wobec ludności cywilnej w danym państwie, bez względu na cechy bądź inne 

czynniki wyróżniające poszczególne osoby”789. 

Zarówno cudzoziemiec, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany lub zgody na 

pobyt ze względów humanitarnych, jest osobą, która nie jest pożądana na terytorium państwa 

polskiego ze względu na szeroko rozumiane naruszenie obowiązującego w Polsce porządku 

prawnego lub zagrożenie dla zdrowia publicznego, a także, gdy wymagają tego względy 

obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

lub interes Rzeczypospolitej Polskiej790. Są to negatywne przesłanki, na podstawie których 

można odmówić udzielenia ochrony uzupełniającej lub cofnąć ochronę uzupełniającą. Ponadto 

istnieją przesłanki wygaśnięcia z mocy decyzji prawa o udzieleniu zgody na pobyt humanitarny 

lub pobyt tolerowany.  

 Ochrona czasowa może być zgodnie z ustawą o udzielaniu ochrony udzielona 

cudzoziemcom masowo przybywającym do RP, którzy opuścili swój kraj pochodzenia lub 

określony obszar geograficzny, z powodów: obcej inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów 

etnicznych lub rażących naruszeń praw człowieka. Można udzielić ochrony czasowej na 

terytorium RP bez względu na to, czy ich przybycie miało charakter spontaniczny, czy też było 

wynikiem pomocy udzielonej im przez RP lub społeczność międzynarodową791. Ta forma 

ochrony udzielana jest do chwili, gdy możliwy stanie się powrót cudzoziemców do uprzedniego 

miejsca zamieszkania, jednakże nie dłużej niż na okres roku792. Natomiast jeżeli po upływie 

roku nie ustaną przeszkody do bezpiecznego powrotu cudzoziemców do uprzedniego miejsca 

ich zamieszkania, okres ochrony czasowej przedłuża się o dalsze 6 miesięcy, jednak nie więcej 

niż dwa razy.  

 
788 Wyrok WSA w Warszawie z 27 lutego 2017 r., sygn. akt: IV SA/Wa 2634/16.  
789 Zob. wyrok NSA z 14 listopada 2017 r., sygn. akt: II OSK 889/17.  
790 Zob. M. Kumela-Romańska, Zgoda na pobyt tolerowany oraz zgoda na pobyt ze względów humanitarnych a 

formy ochrony publicznoprawnej w Polsce, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego 

i Porównawczego, 2016, t. XIV, s. 151. 
791 Zob. art. 106 ust. 1 ustawy o udzielaniu ochrony.  
792 Zob. art. 106 ust. 2 ustawy o udzielaniu ochrony.  
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 Cele jaki zostały postawione przed wspomnianą regulacją są dwojakie. Po pierwsze 

ustanowienie ujednoliconego, formalnego statusu ochrony osób, które uciekają z terytoriów 

krajów pochodzenia lub innych, na których grozi im niebezpieczeństwo. Drugi to promocja 

rozwiązań solidarnościowych pomiędzy krajami stosującymi WESA793. Dyrektywa 

2011/95/UE wprowadzająca ten instrument masowej ochrony uchodźców, miała na celu, 

poprzez takie ukształtowanie ochrony, zapobieganie ewentualnemu zablokowaniu narodowych 

systemów azylowych na wypadek masowego napływu uchodźców794. Mechanizm masowej 

ochrony prawnej i faktycznej wynikający z dyrektywy, nie został dotychczas uruchomiony, co 

z uwagi na aktualną sytuację uchodźców na świecie i kryzys migracyjny795 rodzi uzasadnioną 

krytykę796. Niemniej ochrona czasowa umożliwia udzielenie pilnej, niezbędnej i doraźnej 

pomocy w przypadku napływu uchodźców i nie stanowi alternatywy dla procedury nadania 

statusu uchodźców797.  

 

4.2.2. Postępowanie sądowoadmnistracyjne 

  

Sądownictwo administracyjne jako mające swe umocowanie w Konstytucji RP, na 

podstawie w art. 175 Konstytucji RP sprawuje wymiar sprawiedliwości w RP. Przyjęty został 

model tradycyjny sądownictwa administracyjnego, w ramach którego sąd bada tylko legalność, 

a nie celowość działań administracji publicznej798. Konstytucja RP w art. 176 ust. 1 

zobowiązała ustawodawcę do zorganizowania sądownictwa administracyjnego w postaci 

dwuinstancyjnego pionu organów sądowych z Naczelnym Sądem Administracyjnym na 

 
793 H. Beirens, S. Maas, S. Petronella, M. van der Velden, Study on the Temporary Protection Directive. Executive 

Summary, s. 6, dokument na stronie https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-

library/documents/policies/asylum/temporary-protection/docs/executive_summary_evaluation_tpd_en.pdf 

(dostęp: 10.04.2021).  
794 R. Rogala, [w:] Prawo o cudzoziemcach, red. J. Chlebny, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 1242.  
795 Zob. Wspólny Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady, Stawić czoła kryzysowi uchodźczemu w 

Europie: rola Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, dokument na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52015JC0040 (dostęp: 10.04.2021).  
796 M. Ineli-Ciger, The Missing Piece in the European Agenda on Migration, the Temporary Protection Directive, 

EU Law Analysis Blog, 8 July 2015, dokument na stronie: http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/2015/07/the-

missing-piece-in-european-agenda-on.html (dostęp: 10.04.2021). 
797 Zob. B. Kowalczyk, Polski system…, s. 192.  
798 J. Jendrośka, J. Boć, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2007, s. 393. 
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czele799. Od tamtej chwili Naczelny Sąd Administracyjny zaczął działać jak sąd równorzędny 

z Sądem Najwyższym i został wyłączony spod jego nadzoru800.  

Z treści art. 184 Konstytucji wywieść można tezę, że skoro sądy administracyjne 

kontrolują działalność administracji publicznej, to nie mogą one wydawać rozstrzygnięć 

merytorycznych801. Kontrola sądowoadministracyjna realizowana jest pod względem 

zgodności zarówno z prawem materialnym, jak i procesowym, jeżeli ustawy nie stanowią 

inaczej802. Sądy administracyjne, rozpoznając określoną sprawę sądowoadministracyjną, 

muszą wskazać normę prawną, która będzie podstawą ich kompetencji. Podstawę sądowej 

kontroli administracji publicznej można odnaleźć w art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi803. Została ona pierwotnie ograniczona 

do kontroli legalności administracji i mała charakter bezpośredni. Dotyczy ona form działań 

organów administracji publicznej. Sądy administracyjne orzekają o zgodności z prawem 

zaskarżonego aktu lub czynności. Wynik kontroli może być różny. Stwierdzenie zgodności aktu 

z prawem będzie skutkować utrzymaniem jego mocy. Brak zgodności z prawem będzie 

skutkować, co do zasady, wydaniem przez sąd administracyjny orzeczenia kasacyjnego, co 

spowoduje pozbawienie zaskarżonego aktu mocy obowiązującej804, a w szczególnych 

przypadkach orzeczenia merytorycznego.   

 
799 L. Garlicki, Komentarz do art. 176, [w:] K. Działocha et al., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. 

Tom V, Warszawa 2007, s. 2. 
800 R. Hauser, [w:] R. Hauser, J. Drachal, E. Mzyk, Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, Warszawa-

Zielona Góra 2003, s. 18 n. 
801 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 917. 
802 Wyrok WSA w Warszawie z 29 czerwca 2004 r., sygn. akt: II SA 1599/03. 
803 Tj. Dz.U. z 2019, poz. 2325 ze zm., zwana dalej p.p.s.a.; Jak wskazał J. Borkowski: „Przepisy postępowania 

sądowoadministracyjnego zawierają liczne rozwiązania szczególne, wynikające ze związków z prawnym reżimem 

kontrolowanej działalności administracji publicznej. Bez podejmowania próby ich hierarchizacji można zwrócić 

uwagę w pierwszej kolejności na preferowanie ze względów pragmatycznych załatwiania spraw co do istoty na 

drodze administracyjnej przed podejmowaniem kontroli sądowej, co wyraża się w ustaleniu przesłanek 

dopuszczalności skargi, w zawieszeniu postępowania sądowego do czasu zakończenia sprawy w nadzwyczajnym 

trybie postępowania administracyjnego, w stworzeniu podstaw do dokonania przez organ administracyjny 

samokontroli sprawy, w której wniesiono skargę, jak również w otwarciu drogi do swego rodzaju działań 

naprawczych w przypadku mediacji. Na uwagę zasługuje unormowanie mocy prawnej skargi sądowej, która nie 

powoduje skutku suspensywnego wobec zaskarżonego aktu, a jedynie stwarza organowi administracyjnemu 

możliwość wstrzymania jego wykonania, kompetencja sądu kształtowana jest zaś oszczędnie nie tylko ze względu 

na obowiązywanie zasady dyspozycyjności, lecz także przez wskazanie przesłanek wstrzymania wykonania 

danego aktu”, Procedura sądowoadministracyjna i jej przekształcenia, Zeszyty Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, 2010 r, z. 5-6, s. 29-41.  
804 T. Woś, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, H. Knysiak-

Molczyk, M. Romańska, LexisNexis,Warszawa 2012, s. 768. 
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Poczynić należy uwagę, że należałoby również dokonać wykładni pojęcia „sprawy 

z zakresu administracji publicznej”. Na podstawie orzecznictwa805, które opowiedziało się za 

szerokim rozumieniem pojęcia „sprawa administracyjna”, oraz doktryny806, należy przyjąć, że 

sprawą administracyjną jest przewidziana w przepisach materialnego prawa administracyjnego 

możliwość konkretyzacji wzajemnych uprawnień i obowiązków stron stosunku 

materialnoprawnego, którymi są organ administracji i indywidualny podmiot, 

niepodporządkowany organizacyjnie temu organowi. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, sprawa sądowoadministracyjna to ta sama sprawa, która została 

rozstrzygnięta w postępowaniu administracyjnym. Stosunek administracyjnoprawny wyznacza 

przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego i ramy tego postępowania, a badanie 

prawidłowości tego stosunku stanowi istotę postępowania sądowoadministracyjnego807. 

Wychodząc od definicji sprawy z zakresu administracji publicznej należy zauważyć, że 

w przypadku, gdy podczas sądowej kontroli stan faktyczny sprawy administracyjnej nie budzi 

wątpliwości, można bowiem w tym zakresie wywieść spełnienie przesłanki dopuszczalności 

kompetencji merytorycznej. Sąd administracyjny zobowiąże organ do wydania decyzji lub 

postanowienia, wskazując sposób załatwienia, z zastrzeżeniem wyjątków, w których 

rozstrzygnięcie sprawy pozostawione jest uznaniu organu (art. 145a § 1 p.p.s.a.). W przypadku 

niewydania takiej decyzji, sąd wyda orzeczenie stwierdzające istnienie albo nieistnienie 

obowiązku (art. 145a § 3 p.p.s.a.). Należy tym samym przychylić się do stanowiska 

B. Adamiak, że jest to „koncepcja ułomnej kompetencji merytorycznej sądu 

administracyjnego”. Idąc dalej za autorką, zauważyć należy, że jeżeli nawet w niektórych 

przypadkach sąd administracyjny w swoim orzeczeniu stwierdza istnienie uprawnienia lub 

obowiązku konkretnego podmiotu na podstawie przepisów prawa obowiązującego, to dalszą 

tego istotną konsekwencją będzie zapewnienie ich realizacji przez organy administracji 

publicznej działające w ramach obowiązku wykonania wyroku sądowego808. Tym samym sąd 

administracyjny nie załatwia sprawy administracyjnej a wyznacza kierunek jej rozpatrzenia, 

pozostawiając to w gestii organu administracyjnego.  

 
805 Uchwała składu 7 sędziów NSA z 1 czerwca 1998 r., sygn. akt: OPS 3/98; wyrok składu 7 sędziów NSA z 17 

maja 1999 r., sygn. akt: OSA 1/99; wyrok składu 7 sędziów NSA z 6 listopada 2000 r., sygn. akt: OSA 2/2000; 

uchwała składu 7 sędziów NSA z 6 listopada 2000 r., sygn. akt: OPS 11/2000.  
806 B. Adamiak, Przesłanki tożsamości sprawy sądowoadministracyjnej, Zeszyty Naukowe Sądownictwa 

Administracyjnego 2007, z. 1, s. 8. 
807 Wyrok NSA z 18 lipca 2012 r., sygn. akt: II FSK 17/2011.  
808 B. Adamiak, J. Borkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2020, s. 379 i n. 
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Kasacyjny model orzekania przez sądy administracyjne, który został pierwotnie 

przyjęty w polskim systemie prawnym809, co do zasady wykluczał możliwość merytorycznego 

załatwiana spraw administracyjnych przez te sądy. Wady tego modelu orzekania wskazał 

A. Skoczylas, który stwierdził, że w ramach kasacyjnego modelu orzekania dochodzi 

niejednokrotnie do rozpatrywania tej samej sprawy na przemian przez organy administracji 

i sądy administracyjne (różnych instancji) bez jej ostatecznego, merytorycznego 

zakończenia810. Wówczas – pomimo wydania prawomocnego wyroku sądu administracyjnego 

– sytuacja prawna strony dalej pozostaje nieokreślona, gdyż brak jest aktu administracyjnego, 

który rozstrzygałby sprawę co do istoty. Zjawisko wielokrotnego rozpatrywania sprawy przez 

organy administracji po wielokrotnym badaniu legalności orzeczeń administracyjnych przez 

sądy, jest ściśle związane z istnieniem kasacyjnego modelu sądownictwa administracyjnego811. 

Idea nowelizacji p.p.s.a. w 2015 r. i nadanie tym samym nowej kompetencji sądu 

administracyjnego, tj. rozszerzenia merytorycznego orzekania, jak wywnioskować można 

z uzasadnienia do ustawy i interpretacji normy prawnej, zakłada że sąd administracyjny, 

podczas sądowej kontroli, stwierdzając że decyzja administracyjna (lub postanowienie) jest 

 
809 Z. Kmieciak, J. Tarno, Postępowanie administracyjne oraz postępowanie przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym (w świetle orzecznictwa NSA), Warszawa 1988, s. 132; M. Niezgódka-Medkova, Pozaustawowe 

akty normatywne jako podstawa decyzji administracyjnej w świetle orzecznictwa sądu administracyjnego, Urząd 

Rady Ministrów, Warszawa 1985, s. 5; A. Zieliński, Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 

[w:] Kodeks administracyjny po nowelizacji, Warszawa 1980, s. 105; W wyroku z 31 stycznia 2012 r. sygn. akt: 

II GSK 1439/2010, NSA potwierdził, że sąd administracyjny nie rozstrzyga sprawy administracyjnej in merito, 

natomiast w postępowaniu administracyjnym obowiązek dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zebrania 

i wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego spoczywa na organie. Sąd administracyjny nie może 

zastąpić organu administracji w wykonaniu tego obowiązku, do jego kompetencji należy jedynie kontrola 

legalności rozstrzygnięć wydanych na podstawie stanu faktycznego ustalonego w postępowaniu 

administracyjnym. Sądowa kontrola legalności uznaniowych decyzji sprowadza się do oceny, czy organ 

prawidłowo zgromadził materiał dowodowy, czy wyciągnięte wnioski w zakresie merytorycznym mają swoje 

uzasadnienie w zebranym materiale dowodowym oraz czy dokonana ocena mieści się w ustawowych granicach, 

wyciągnięte zaś wnioski są logiczne i poprawne. Podobnie w wyroku z 6 kwietnia 2011 r. sygn. akt: II GSK 

428/10, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że poza wyjątkiem określonym w art. 106 § 3 p.p.s.a. sądy 

administracyjne w ogóle nie prowadzą postępowania dowodowego i nie dokonują ustaleń. Sądy administracyjne 

kontrolują działalność administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, rozpoznając skargi na akty i 

czynności z zakresu administracji publicznej, i w ramach sprawowanej kontroli badają i oceniają także 

prawidłowość prowadzenia przez organy wszelkich czynności procesowych. Taki model funkcjonowania 

sądownictwa administracyjnego wyłącza gromadzenie i ocenę dowodów we własnym zakresie przez sądy 

administracyjne. Wobec powyższego sądy administracyjne powołane są do kontroli zgodności z prawem 

działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta jest sprawowana pod względem zgodności z prawem, 

jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W ramach swej kognicji sąd administracyjny bada więc, czy przy wydaniu 

zaskarżonego aktu nie doszło do naruszenia prawa materialnego i przepisów postępowania administracyjnego, nie 

będąc przy tym związanym granicami skargi. 
810 Zob. A. Skoczylas, Modele uprawnień orzeczniczych sądów administracyjnych w Europie, Państwo i Prawo 

2012, z. 10, s. 23. Z. Kmieciak podkreśla przy tym, że powyższa sytuacja jest nazywana w europejskiej nauce 

prawa administracyjnego „efektem jo-jo”, także Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne i 

sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 105. 
811 Por. uwagi D. Malec, Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922–1939 w świetle własnego orzecznictwa, 

Warszawa–Kraków 1999, s. 226–227; D. Gut, Merytoryczne orzekanie polskich sądów administracyjnych – 

tendencje rozwojowe, Studia Iuridica Lublinensia nr 29(1), Lublin 2018, s. 115.  
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dotknięta wadą prowadzącą do jej uchylenia lub wadą prowadzącą do stwierdzenia jej 

nieważności, a zarazem, że istnieją podstawy do umorzenia postępowania administracyjnego, 

sąd umorzy postępowanie administracyjne. Niemniej umorzenie postępowania 

administracyjnego przez sąd powinno być środkiem ostatecznym, stosowanym wyłącznie 

w przypadku, gdy nie ma możliwości merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez organ 

administracji publicznej812.  

Nowe rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania administracyjnego, jest jednym 

z orzeczeń jakie ma do dyspozycji sąd administracyjny i obok orzeczeń kasacyjnych, 

tj. uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej bądź postanowienia, 

stanowi wyjątek od kasacyjnego charakteru dotychczasowych uprawnień813. Sąd 

administracyjny w przypadku stwierdzenia zaistnienia przesłanek do umorzenia postępowania 

administracyjnego, będzie w takim przypadku samodzielnie i bezpośrednio, badał 

występowanie przesłanek do umorzenia postępowania administracyjnego i wykonywał 

kompetencje organu administracji publicznej z zakresu administracji publicznej, działając za 

ten organ. Tym samym sąd administracyjny uzyskał kompetencję do zakończenia postępowania 

administracyjnego bez rozstrzygania sprawy co do jej istoty814. Orzeczenie w przedmiocie 

umorzenia postępowania administracyjnego nie będzie miało charakteru fakultatywnego, 

zależy od stwierdzenia istnienia obiektywnej przyczyny bezprzedmiotowości postępowania 

administracyjnego815. W aktualnym stanie prawnym sądy administracyjne, stwierdzając 

bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, nie muszą już przekazywać sprawy 

organowi administracji publicznej, aby ten wydał decyzję o umorzeniu postępowania. 

Ówczesna konstrukcja przepisów powodowała bezzasadne wydłużanie postępowania 

administracyjnego i zbędne oczekiwanie strony na stabilizację stosunku prawnego lub 

rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach strony. Tym samym ustawodawcy udało się zapewnić 

i zrealizować cele nowelizacji, jakim były usprawnienie, uproszenie i zapewnienie szybkości 

 
812 M. Jagielska, J. Jagielski, R. Stankiewicz, M. Grzywacz, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2017, s. 660; W. Piątek stwierdził – 

„Dostrzegając, że ustawodawca stanowiąc o nowej kompetencji orzeczniczej sądów administracyjnych kierował 

się przede wszystkim względami szybkości oraz ekonomii postępowania, w piśmiennictwie zaznacza się, że z tych 

względów art. 145 § 3 p.p.s.a. powinien znajdować zastosowanie w wyjątkowych wypadkach, kiedy zgromadzony 

w sprawie materiał dowodowy nie budzi jakichkolwiek wątpliwości co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia o 

umorzeniu postępowania”, Nowe kompetencje do merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne, Państwo 

i Prawo 2017, z. 1, s. 19-33. 
813 M. Jagielska, J. Jagielski, R. Stankiewicz, M. Grzywacz, [w:] Prawo o postępowaniu…, s. 660. 
814 M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel red., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 570.  
815 M. Jagielska, J. Jagielski, R. Stankiewicz, M. Grzywacz, [w:] Prawo o postępowaniu …, s. 661.  
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postępowania przed sądem administracyjnym816. Niemniej istnieją stanowiska, że rozwiązanie 

to jest niekonstytucyjne817. W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej wskazywano, że 

mimo dobrego funkcjonowania modelu orzekania kasacyjnego w wielu przypadkach można 

dostrzec potrzebę orzekania merytorycznego, tak aby wpłynąć na przyspieszenie finalnego 

rozstrzygnięcia w sprawie. 

Natomiast konstrukcja kompetencji sądu administracyjnego, wynikająca 

z art. 145a p.p.s.a. wskazuje, że sąd administracyjny w przypadku stwierdzenia, że decyzja 

administracyjna (lub postanowienie) jest dotknięta wadą prowadzącą do jej uchylenia z powodu 

naruszenia prawa materialnego mającego wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a 

p.p.s.a.) lub wadą prowadzącą do stwierdzenia jej nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.), może 

wyznaczyć organowi administracji publicznej termin do wydania decyzji lub postanowienia 

z jednoczesnym wskazaniem temu organowi „sposobu załatwienia sprawy” lub jej 

„rozstrzygnięcia”. Podczas stosowania tego przepisu przy orzekaniu, sąd administracyjny 

obligatoryjnie zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie decyzji lub 

postanowienia, jednocześnie wskazując sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie, 

chyba że rozstrzygnięcie pozostawiono uznaniu organu. Niezbędne jednak do nałożenia 

obowiązku na organ administracji publicznej przez sąd jest wystąpienie okoliczności sprawy, 

które uzasadniają taką właśnie decyzję, a także to, że takie rozstrzygnięcie nie pozostaje 

w zakresie swobodnego uznania organu administracji publicznej818. Warunkami niezbędnymi 

do zastosowania tejże normy prawnej przez sąd administracyjny są: występowanie okoliczności 

 
816 Zob. R. Hauser, Wstępne założenia nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, Państwo i Prawo 2013, z. 2, s. 18. Ponadto jak wskazuje tamże R. Hauser: należy pamiętać, że 

skarżący, uruchamiając kontrolę działalności administracji, zainteresowany jest nie tylko jak najszybszym 

uzyskaniem orzeczenia sądu administracyjnego, ale także otrzymaniem zgodnego z prawem rozstrzygnięcia 

organu administracyjnego, które definitywnie załatwi sprawę administracyjną. Prawo do sądu traci na znaczeniu, 

gdy wikła zainteresowanego w przewlekłe, długotrwałe procesy i poza nakładem energii i środków finansowych 

nie przynosi żadnego rezultatu. W opinii projektodawców zaproponowane rozwiązania powinny przyczynić się 

do ograniczenia negatywnych zjawisk związanych z odwlekaniem w czasie zarówno procesu sądowej kontroli, 

jak również rozstrzygania spraw administracyjnych.  
817 Jak wskazuje M. Bogusz, przepis art. 145 § 3 p.p.s.a. (podobnie jak art. 145a § 3 p.p.s.a.) może być skutecznie 

zakwestionowany z perspektywy przepisu art. 10 Konstytucji (zasada podziału i równowagi władzy), jak i to, że 

wyposażeniu sądów administracyjnych w kompetencje do merytorycznego rozstrzygania spraw z zakresu 

administracji publicznej nie towarzyszyły żadne zmiany w przepisach określających zakres postępowania 

dowodowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sądy te nadal są uprawnione jedynie do 

przeprowadzenia uzupełniających dowodów z dokumentów (art. 106 § 3 p.p.s.a.) oraz uwzględniania faktów 

powszechnie znanych (art. 106 § 4 p.p.s.a.). Przeprowadzanie innych dowodów przez sądy administracyjne - nawet 

przy merytorycznym rozstrzyganiu spraw z zakresu administracji publicznej - jest wyłączone, M. Bogusz, Problem 

konstytucyjności przepisu art. 145 § 3 i art. 145a prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, GSP 

2016, z. 2, s. 69-78; tak też W. Piątek, A. Skoczylas, Kasacyjny czy merytoryczny model orzekania - kwestia 

zmiany modelu sądowej kontroli decyzji administracyjnych, Państwo i Prawo 2019/1, s. 24-38 
818 Zob. B. Banaszak, J. Michalska, Artykuł 145a ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

w świetle Konstytucji RP, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, rok XII, z. 4 (67)/2016, Warszawa 

2016, s. 9-20.  
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sprawy, które uzasadniają taką decyzję (przesłanka ocenna) oraz fakt, że dane rozstrzygnięcie 

nie jest pozostawione przez ustawodawcę uznaniu administracyjnemu (przesłanka 

bezwzględna). Ponadto okoliczności uzasadniające decyzję sądu w zakresie określonego 

sposobu załatwienia sprawy, jak niesporne okoliczności (niekwestionowany stan faktyczny 

sprawy) i niesporny stan prawny, są niezbędne819.  

W przypadku niewydania przez organ administracji publicznej decyzji 

lub postanowienia w wyznaczonym przez sąd terminie, sąd może orzec o wymierzeniu 

organowi grzywny820. Ponadto sąd ma możliwość określoną w art. 145a § 3 p.p.s.a. wydania z 

uwagi na wniesienie skargi przez stronę żądającą wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie 

lub nieistnienie uprawnienia lub obowiązku, (jeżeli będą na to pozwalały „okoliczności 

sprawy”)821. Sąd administracyjny stosując art. 145a p.p.s.a. winien postąpić dwuetapowo. 

W pierwszym etapie sąd nakłada na organ administracji publicznej obowiązek wyartykułowany 

w orzeczeniu sądowym, wydania przez ten organ rozstrzygnięcia (decyzji administracyjnej, 

postanowienia) określonej treści. Następnie akta sprawy wraz z wyrokiem trafiają do organu, 

który powinien wykonać wyrok sądowy i załatwić sprawę administracyjną zgodnie 

z wytycznymi wyroku. Natomiast w drugim etapie – w przypadku swoistej bezczynności 

organu w tym zakresie – sąd administracyjny może nałożyć grzywnę oraz na podstawie skargi 

uprawnionego podmiotu, samodzielnie i bezpośrednio wykonuje kompetencje organu 

administracji z zakresu administracji publicznej, działając za ten organ822 (jeżeli „pozwalają na 

to okoliczności sprawy”)823.  

 Kolejnym rozwiązaniem w zakresie merytorycznego orzekania przez sądy 

administracyjne, jest treść art. 188 p.p.s.a. która wskazuje, że NSA w razie uwzględnienia 

skargi kasacyjnej, uchylając zaskarżone orzeczenie, rozpoznaje skargę, jeżeli uzna, że istota 

sprawy jest dostatecznie wyjaśniona. Przez istotę sprawy należy rozumieć kompletność 

 
819 Zob. wyrok WSA w Warszawie z 28 lutego 2017 r., sygn. akt: V SA/Wa 428/16, wyrok WSA we Wrocławiu 

z 26 stycznia 2017 r., sygn. akt: II SA/Wr 404/16; Także F. Geburczyk, [w:] Wykonanie wyroku sądu 

administracyjnego, W. Piątek red., D. Pawłowski, F. Geburczyk, P. Ostojski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 

2017, s. 207.  
820 Zob. J. P. Tarno, M. Król, Przyznanie sumy pieniężnej jako środek dyscyplinowania w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, rok XV, z. 1 (82), Warszawa 

2019, s. 20.  
821 Zob. T. Woś, [w:] Postępowanie administracyjne, T. Woś red., H. Knysiak-Molczyk, A. Golęba, M. Kamiński, 

T. Kiełkowski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, s. 312–315. 
822 Art. 145a § 3 zd. 1 i 2 p.p.s.a. stanowi - W przypadku niewydania decyzji lub postanowienia, o których mowa 

w § 1, w określonym przez sąd terminie, strona może wnieść skargę, żądając wydania orzeczenia stwierdzającego 

istnienie albo nieistnienie uprawnienia lub obowiązku. Sąd wyda orzeczenie w tym przedmiocie, jeżeli pozwalają 

na to okoliczności sprawy. 
823 M. Jagielska, J. Jagielski, R. Stankiewicz, M. Grzywacz, [w:] Prawo o postępowaniu., s. 667; Zob. także wyrok 

NSA z 16 listopada 2017 r., sygn. akt: II OSK 486/16. 
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rozstrzygnięcia w ramach dokonanej kontroli legalności. Zdaniem J. Firlusa i A. Ozimek 

dostateczne wyjaśnienie istoty sprawy należałoby sprowadzić do ustalenia czy rozstrzygnięcie 

sprawy przez organ administracji publicznej zostało prawidłowo skontrolowane przez sąd 

pierwszej instancji824. Dostatecznie wyjaśniona – tzn. w stopniu, w jakim uwzględniając 

charakter postępowania odwoławczego przed NSA, sąd ten może prawomocnie zweryfikować 

dokonaną przez wojewódzki sąd administracyjny kontrolę legalności zaskarżonego aktu lub 

czynności albo bezczynności lub przewlekle prowadzonego postępowania825. Merytoryczne 

rozpoznanie skargi przez NSA wymaga wydania jednego z orzeczeń przewidzianych dla 

wojewódzkich sądów administracyjnych w przepisach art. 145–151 p.p.s.a. Z tych względów, 

z uwagi na treść art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c, uchylenie decyzji lub postanowienia może nastąpić 

tylko w razie takiego naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, lub 

takiego naruszenia przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy. 

Do oddalenia skargi dochodzi natomiast wówczas, gdy prawo naruszył sąd, podczas gdy organ 

administracyjny zastosował je prawidłowo826. 

 Powyższe rozważania, co do merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne 

oznaczają, że sądownictwo administracyjne posiada kompetencję do merytorycznego orzekania 

o statusie prawnym cudzoziemców w zakresie ochrony prawnomiędzynarodowej, w tym 

małoletnich bez opieki. Zarówno wojewódzkie sądy administracyjne jak i NSA w ramach 

przyznanych im kompetencji orzeczniczych, są w stanie przy zaistnieniu określonych 

przesłanek, wydać orzeczenie w zakresie merytorycznym o nadaniu statusu uchodźcy, ochrony 

uzupełniającej lub ochrony dodatkowej. Tym samym z uwagi na tak ukształtowany model 

sądownictwa administracyjnego, nie tylko organy administracyjne w sprawach indywidualnych 

rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych mogą orzekać o udzieleniu lub też nie 

ochrony prawnomiędzynarodowej, ale także sądy administracyjne. Takie ukształtowanie 

modelu sądownictwa administracyjnego, daje dodatkowe gwarancje ubiegającym się o ochronę 

międzynarodową. Po pierwsze sprawa administracyjna może być rozstrzygnięta merytorycznie 

nie tylko na etapie organów administracji, ale także na etapie sądów. Daje to pewność oraz 

wzmacnia poczucie zasadności rozstrzygnięcia, kiedy o meritum wniosku o ochronę 

międzynarodową orzeka sąd administracyjny. Po wtóre wszelkie mankamenty 

lub nieprawidłowości w interpretacji prawa materialnego lub/i prawa procesowego przed 

 
824J. Firlus, A. Ozimek, Model skargi kasacyjnej w świetle projektu ustawy nowelizującej ustawę – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Przegląd Prawa Publicznego 2015, nr 2, s. 67.  

 
826B. Dauter, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, B. Dauter, A. Kabat, M. 

Niezgódka-Medek, Warszawa 2018, s. 479 i n. 
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organami administracji, mogą być przez sądownictwo administracyjne naprawione, tak aby 

wnioskujący o ochronę prawnomiędzynarodową nie doznał uszczerbku swoich praw. 

Te gwarancje wielostopniowej analizy sprawy o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej 

należy ocenić pozytywnie oraz jako rozszerzenie ochrony prawnej uchodźców na terytorium 

RP. 

 Instytucją prawa materialnego, która zapewnia wszystkim cudzoziemcom ochronę 

przed wydaleniem z państwa pobytu, jest non-refoulement – zakaz wydalenia do kraju, 

w którym narażeni byliby na poważne naruszenia praw człowieka, tzn. tortury lub inne 

nieludzkie traktowanie827. Zasada ta początkowo była zasadą przewodnią prawa o ochronie 

uchodźców. Wprost została zdefiniowana i wyrażona w art. 33 Konwencji Genewskiej. 

W przepisie tym wskazano, że żadne umawiające się państwo nie wydali lub nie odeśle 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. Aktualnie zasada ta stanowi fundament 

współczesnego prawa uchodźczego i jest trwale wpisana w kulturę prawną większości 

demokratycznych państw świata. Dość szybko zakres obowiązywania tej zasady został 

rozszerzony na inne kategorie cudzoziemców. Tym samym stała się warunkiem sine qua non 

współczesnego międzynarodowego prawa praw człowieka828. Profesor Manfred Nowak, były 

specjalny sprawozdawca ds. tortur Rady Praw Człowieka, uważa, że zakaz refoulement w art. 

3 EKPC ustanawia ważną zasadę prawa międzynarodowego, opartą częściowo na dorobku 

orzeczniczym traktatowych organów monitorujących przestrzeganie prawa człowieka, 

mianowicie, że państwo narusza absolutny zakaz tortur nie tylko, gdy jego władze narażają 

daną osobę na tortury, ale także w sytuacji gdy wysyłają ją do innego państwa, gdzie istnieją 

poważne podstawy do uznania, że ta osoba znajdzie się w sytuacji rzeczywistego ryzyka 

tortur829. 

 

 

 
827 J. Wojnowska, M. Radziński, Ochrona cudzoziemców przed wydaleniem w kontekście praw człowieka – 

Koncepcja non-refoulement, [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, t. IV, red. P. Wiliński, N. Buchowska, B. 

Guzik, Poznań 2010. 
828 D. Martin, The Authority and Responsibility of States, [w:] Migration and International Legal Norms, red. A.T. 

Aleinikoff, V. Chetail, Hague 2003, s. 37–38. Zob. także D. Fischer, S. Martin, A. Schoenholtz, Migration and 

Security in International Law…, s. 105; W. Schabas, Non-refoulement, Background Paper for the technical 

workshop on Human Rights and International Cooperation in Counter-Terrorism, Liechtenstein 2007. 
829 M. Nowak, E. McArthur, The United Nations Convention Against Torture. Commentary, Oxford Commentaries 

on International Law, Oxford 2008, s. 127. 

https://sip.lex.pl/#/document/16794476?unitId=art(33)&cm=DOCUMENT
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4.3. Realizacja gwarancji procesowych małoletniego bez opieki 

4.3.1. Postępowanie administracyjne 

  

W sprawach administracyjnych w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie 

ochrony prawnomiędzynarodowej, jak to zostało już wcześniej stwierdzone, zastosowanie mają 

w pierwszej kolejności przepisy materialne i proceduralne ustaw o udzielaniu ochrony oraz o 

cudzoziemcach. Dopiero kiedy te ustawy nie przewidują rozwiązań prawnych, organy 

korzystają z przepisów k.p.a. w tym zakresie. W ustawie o udzielaniu ochrony w Dziale II 

Rozdziale 2 zatytułowanym „Postępowanie w sprawach udzielania ochrony międzynarodowej 

oraz pozbawiania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej” wprowadzono szereg 

rozwiązań proceduralnych w sprawach rozpoznawania wniosku o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej.  

Ponadto z uwagi na założenia związane z ochroną praw małoletniego bez opieki 

przewidziane m.in. w art. 22 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka830, czy art. 31 dyrektywy 

2011/95/UE oraz art. 7 ust. 3 dyrektywy 2013/32/UE dokonano implementacji do ustawy 

o udzielaniu ochrony ww. gwarancji i w Dziale II Rozdziale 4 zawarto szereg uregulowań 

proceduralno-materialnych odnoszących się tylko do małoletnich bez opieki ubiegających się 

o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej.  

Małoletni bez opieki ma m.in. prawo do dostępu do informacji w języku dla niego 

zrozumiałym, o możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

i skorzystania w tym celu z pomocy tłumacza, na podstawie art. 29 ustawy o udzielaniu 

ochrony. To prawo w stosunku małoletniego bez opieki zmodyfikowane zostało poprzez 

specjalne ukształtowanie procedury w stosunku do ogólnej zasad prawa do informacji. Wynika 

to z tego, że małoletniemu bez opieki nie tylko organ udziela informacji w języku dla niego 

zrozumiałym, ale ustanawia także kuratora, który dba o najlepszy interes dziecka i udziela mu 

porad i wskazówek w tym zakresie. Uznać to należy za bardzo dobre zabezpieczenie prawa do 

informacji małoletniego bez opieki i wypełnienie zobowiązań międzynarodowych przez 

Polskę.  

 
830 Państwa-Strony podejmą właściwe kroki dla zapewnienia, aby dziecko, które ubiega się o status uchodźcy bądź 

jest uważane za uchodźcę w świetle odpowiednich przepisów prawa międzynarodowego lub wewnętrznego 

stosowanego postępowania, w przypadku gdy występuje samo lub towarzyszą mu rodzice bądź inna osoba, 

otrzymało odpowiednią ochronę i pomoc humanitarną przy korzystaniu z odpowiednich praw zawartych w 

niniejszej konwencji lub innych międzynarodowych aktach dotyczących praw człowieka oraz innych 

dokumentach w sprawach humanitarnych, których wspomniane Państwa są Stronami. 
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 Jak to zostało już wskazane w niniejszej pracy, małoletni bez opieki przybywający na 

granice lub terytorium RP nie składa w pierwszej kolejności wniosku o udzielenie ochrony 

prawnomiedzynarodowej, lecz deklarację zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. Zgodnie z art. 61 ustawy o udzielaniu ochrony organ w przypadku 

zadeklarowania przez małoletniego bez opieki złożenia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, w pierwszej kolejności sporządza protokół831 z tej czynności i rejestruję 

deklarację zamiaru złożenia wniosku w rejestrze832. Kolejnymi czynnościami podejmowanymi 

przez organy po przyjęciu zamiaru złożenia wniosku przez małoletniego bez opieki, jest 

niezwłoczne wystąpienie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce pobytu 

małoletniego bez opieki z wnioskiem o ustanowienie kuratora do reprezentowania go 

w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, przekazania do innego 

państwa członkowskiego, udzielenia pomocy socjalnej oraz udzielenia pomocy w 

dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia oraz z wnioskiem o umieszczenie go w pieczy 

zastępczej. 

 Realizacja praw małoletniego bez opieki w ww. zakresie uzależniona jest od szybkiej 

reakcji organu administracyjnego, którego działania muszą być wykonane zgodnie z treścią 

przepisu niezwłocznie833. Oznacza to, że pomimo wskazywania w piśmiennictwie, iż nakaz 

niezwłocznego załatwiania sprawy nie jest tożsamy z nakazem załatwienia jej od ręki834 

 
831 W zakresie obowiązku sporządzania protokołu oraz jego treści, z uwagi na brak przepisów w tej materii, stosuje 

się przepisy k.p.a., tj. art. 67 i 68 k.p.a. Dlatego organy administracji publicznej sporządzają zwięzły protokół z 

każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została 

w inny sposób utrwalona na piśmie. Natomiast protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie 

i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych 

czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. Ponadto protokół odczytuje się wszystkim osobom 

obecnym, biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak 

podpisu którejkolwiek osoby należy omówić w protokole. 
832 Na podstawie art. 119 ustawy o udzielaniu ochrony przewidziano prowadzenie rejestrów spraw cudzoziemców 

w formie pięciu zbiorów, tj. 1) rejestru spraw o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz o 

udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej; 2) rejestru spraw o 

udzielenie azylu; 3) rejestru spraw o udzielenie ochrony czasowej; 4) rejestrów odcisków linii papilarnych 

pobranych od cudzoziemca, który: a) złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, b) złożył wniosek o 

udzielenie azylu, c) korzysta z ochrony czasowej; 5) rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia 

604/2013. 
833 W wyroku WSA w Poznaniu z 20 marca 2019 r., sygn. akt: IV SAB/Po 1/19, sąd stwierdził, że organy 

administracji publicznej powinny działać efektywnie, tj. sprawnie, szybko, skutecznie, biorąc pod uwagę 

ekonomikę podejmowanych działań. Działania administracji powinny się więc charakteryzować swego rodzaju 

aktywnością, nakierowaną na sprawne i odpowiednie załatwienie konkretnej sprawy.  
834 Jak wskazuje P. Przybysz, chodzi o to, aby sprawa została załatwiona tak szybko, jak to jest możliwe. 

Różnorakie okoliczności mogą powodować niemożność natychmiastowego załatwienia sprawy. Dla przykładu, 

sprawy powinny być załatwiane w kolejności wpływu, dlatego strona nie może się domagać załatwienia jej sprawy 

przed innymi sprawami, które zostały wniesione wcześniej i również nie wymagają zbierania dowodów, 

informacji lub wyjaśnień, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 

2017, s. 44-105.  
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w sprawach, w których wnioskodawcą jest małoletni bez opieki taka praktyka organów 

i sposobu traktowania winna mieć miejsce i być powszechna.  

 Tym samym w polskim ustawodawstwie zostały stworzone procedury i gwarancje, 

które mają na celu zabezpieczenie najlepszych interesów małoletniego bez opieki 

(w rozumieniu prawa międzynarodowego) podczas składania i rozpatrywania wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej. Ustanowienie kuratora dla małoletniego, którego 

zadaniem jest reprezentowanie go w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej, ma to znaczenie, gdyż strona, która nie ma zdolności do czynności prawnych 

a przez to zdolności do czynności procesowych, nie może wszcząć postępowania835. 

Konsekwencją wydania decyzji z udziałem osoby nieposiadającej zdolności procesowej jest 

wada prawna powodująca wznowienie postępowania administracyjnego. Złożenie wniosku 

o ustanowienie kuratora dla małoletniego bez opieki nie jest aktualnie uzależnione od formy 

ochrony, o jaką małoletni chce wystąpić836.  

 Po ustanowieniu kuratora i pieczy zastępczej przez właściwy sąd rodzinny i opiekuńczy, 

wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej złożony w imieniu małoletniego bez opieki 

przez kuratora organ przyjmuje i rejestruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

3 dni roboczych od dnia ustanowienia przez sąd kuratora. 

 W przypadku, kiedy kurator nie włada językiem, którym swobodnie porozumiewa się 

małoletni bez opieki, procedura w sprawie udzielenia ochrony prawnomiedzynarodowej, 

przewiduje udział tłumacza celem poinformowania o możliwości złożenia wniosku 

o udzielenie ochrony, złożenia wniosku, podczas przesłuchania. Należyte poinformowanie 

o procedurach, skutkach złożenia wniosku lub przebiegu postępowania przed organem, ma 

niezmiernie ważny aspekt psychologiczny dla małoletniego bez opieki, który nie ma wsparcia 

od bliskich krewnych lub osób mu znanych lub zaufanych. Tym bardziej, gdyż w przypadku 

wątpliwości odnośnie wieku wnioskodawcy podającego się za osobę małoletnią, organ 

przeprowadza badania lekarskie w celu ustalenia rzeczywistego wieku wnioskodawcy. Badania 

lekarskie wykonywane pod tym kątem, wymagają zgody małoletniego bez opieki a następnie 

poinformowania go w języku dla niego zrozumiałym o możliwości ustalenia jego wieku 

w drodze badań lekarskich, sposobie przeprowadzenia badań lekarskich, znaczeniu wyniku 

badań lekarskich w postępowaniu w sprawie udzielenia mu ochrony międzynarodowej i skutku 

 
835 Zob. R. Suwała, Wiek uczestników postępowania administracyjnego a skuteczność podejmowanych przez nich 

czynności prawnych, Białostockie Studia Prawnicze 2010, z. 7, s. 199.  
836 Zob. T. Włodarczyk, S. Wójcik, Dzieci cudzoziemskie bez opieki w kontekście systemu ochrony dzieci w Polsce, 

Dziecko Krzywdzone, Teoria, badania, praktyka 2014, tom 13, nr 2, s. 170.  
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odmowy poddania się badaniom lekarskim. Bardzo ważne jest należyte poinformowanie 

małoletniego o prawach dotyczących jego osoby w zakresie badań lekarskich, gdyż 

w przypadku braku zgody na przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca podający się 

za małoletniego jest uznany za osobę pełnoletnią. Niemniej odmowa poddania się badaniom 

lekarskich nie uniemożliwia organowi rozpoznania wniosku, jednak wnioskodawca nie będzie 

od tego momentu uznawany za małoletniego bez opieki, co wiąże się z pozbawieniem go tego 

statusu oraz gwarancji socjalnych oraz procesowych837.  

 Z uwagi na to, że ustawa o udzielaniu ochrony bada w pierwszej kolejności przesłanki 

nadania statusu uchodźcy a w kolejnej udzielenia ochrony uzupełniającej, już we wniosku 

kurator w imieniu małoletniego musi wskazać podstawy faktyczne oraz dowody, jeśli nimi 

małoletni dysponuje, na okoliczności uzasadniające objęcie małoletniego bez opieki pełną 

ochronną prawnomiędzynarodową.  

 Następnie organy zobowiązane są do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania 

w sprawie ustalenia odpowiedzialnego państwa członkowskiego za rozpoznanie wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia Dublin III. 

Przepis ten dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie przejęcia wniosku przez inne państwo 

członkowskie, kiedy to państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosku 

i w związku z tym państwo wnioskujące wnosi o przejęcie przez państwo odpowiedzialne. 

Rozporządzenie Dublin III reguluje hierarchicznie kryteria uznania państwa odpowiedzialnego 

za rozpatrzenie wniosku838 w sposób taki, że państwem odpowiedzialnym za rozpatrzenie 

wniosku jest państwo pierwszego wjazdu na terytorium UE. Przy ponownym złożeniu wniosku 

w innym państwie członkowskim, cudzoziemiec co do zasady powinien być zawrócony do 

państwa pierwszego wjazdu i tam winien być rozpatrzony wniosek839. 

 Od wyniku ww. postępowania zależy, czy małoletni bez opieki zostanie przekazany do 

innego państwa członkowskiego celem rozpatrzenia jego wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, czy też organy, do których zwrócił się po raz pierwszy będą za to 

odpowiedzialne.  

 
837 J. Chlebny, [w:] Prawo o cudzoziemcach, red. J. Chlebny, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 1040.  
838 Regulation of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and 

mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international 

protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person., 604/2013/UE, 

Official Journal L 180, 29/6/213.s 31-59.  
839 Zob. J. Lenart, Fortress Europe…, s. 4-19; I. Oleksiewicz, Podstawy prawne polityki…, s. 137-166.  
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 W toku postępowania w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej małoletni bez 

opieki, tak jak inni wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 41 ustawy o udzielaniu ochrony, 

obowiązany jest do przedstawienia informacji niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego 

sprawy. Przepis ten wskazuje na ustalanie stanu faktycznego dotyczące jego wieku, przeszłych 

doświadczeń mających znaczenie dla sprawy, tożsamości, obywatelstwa, krewnych, kraju 

i miejsc poprzedniego pobytu, wcześniejszych wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, trasy podróży oraz powodów złożenia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. Ponadto małoletni musi udostępnić posiadane dowody potwierdzające 

okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz 

stawiać się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie w celu przesłuchania lub złożenia 

wyjaśnień. 

 Tak skonkretyzowane obowiązki w zakresie ustalania stanu faktycznego i zbierania 

dowodów wynikają z wielu przyczyn. Jedną z nich jest trudność organu w zbieraniu informacji, 

zgodnie z ogólnym postępowaniem administracyjnym, aby ustalić stan faktyczny sprawy 

konkretnej osoby, przybywającej z państwa trzeciego. Organy musiałyby podejmować 

czynności wykraczające ponad zakres ich kognicji i występować do państw trzecich lub 

dokonywać czynności poza obszarem swojego działania. Ustalenie stanu faktycznego, 

zwłaszcza w zakresie uzasadnionej obawy przed prześladowaniem i ryzyka doznania poważnej 

krzywdy, nie jest możliwe bez współdziałania wnioskodawcy w toku procedury840 co zostało 

także ugruntowane w orzecznictwie sądowoadministracyjnym841.  

 Za dowód w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej, należy dopuścić 

wszystko co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy. Ponadto w ustawie o udzielaniu 

ochrony nie zdefiniowano pojęcia dowodu. Jednak ustawa ta posiada samodzielną kategorię 

dowodów – informacje o krajach pochodzenia, które obejmują m.in. informacje przygotowane 

przez agencję UE – Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, na którego stronie 

internetowej opublikowane zostały raporty dotyczące krajów pochodzenia. UNHCR także 

dokonuje publikacji z oceną krajów pochodzenia w zakresie możliwości doznawania 

uzasadnionej obawy ze względu na prześladowanie lub ryzyko doznania poważnej krzywdy. 

Z uwagi na stały postęp naukowo-technologiczny, który ma coraz szersze znaczenie 

 
840 J. Chlebny, Zagadnienia proceduralne…, s. 56-59; J. Chlebny, Ustalanie okoliczności faktycznych…, 53-64.  
841 Wyrok NSA z 24 kwietnia 2018 r. sygn. akt: II OSK 1209/17; wyrok NSA z 24 grudnia 2018 r., sygn. akt: II 

OSK 2197/18; wyrok NSA z 8 listopada 2018 r., sygn. akt: II OSK 1437/18.  
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w postępowaniu dowodowym, nie można stworzyć ustawowego zamkniętego katalogu 

dowodów.  

Jedną z najważniejszych czynności dowodowych przed organami w zakresie 

rozpatrzenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej jest przesłuchanie 

wnioskodawcy. W art. 44 ustawy o udzielaniu ochrony wskazano, że organ przesłuchuje 

wnioskodawcę w celu wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia 

sprawy, w tym umożliwia mu złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących niespójności lub 

sprzeczności w jego oświadczeniach. Małoletni bez opieki jako osoba o szczególny 

traktowaniu, ma szereg uprawnień co do procedury przesłuchania. Chociaż każde postępowanie 

azylowe jest ze swej natury postępowaniem administracyjnym, w przeciwieństwie do typowych 

przesłuchań prowadzonych w oparciu o przepisy k.p.a., przesłuchanie cudzoziemca będącego 

stroną procedury azylowej nie ma charakteru subsydiarnego842. Z tych też powodów niezwykle 

istotne jest profesjonalne przeprowadzenie takiego wywiadu, które w żadnym razie nie 

powinno powodować wtórnej wiktymizacji przesłuchiwanego dziecka843. Powinno za to 

uwzględniać jego stan emocjonalny oraz występujące w tego typu relacjach bariery językowe, 

emocjonalne czy kulturowe.  

Zgodnie z art. 64 ustawy o udzielaniu ochrony o terminie oraz miejscu przesłuchania 

musi zostać powiadomiony kurator. Działania organu muszą być w taki sposób podjęte, aby 

umożliwić kuratorowi udział w przesłuchaniu oraz by kurator poinformował małoletniego 

o znaczeniu i możliwych skutkach przesłuchania i by przygotował małoletniego do tej 

czynności. Przed przystąpieniem do przesłuchania małoletniego, zgodnie z art. 65 ustawy 

o udzielaniu ochrony, organ poucza małoletniego o okolicznościach faktycznych i prawnych, 

które mogą mieć wpływ na wynik postępowania oraz o możliwości zgłoszenia żądania, aby 

przesłuchanie odbyło się w obecności wskazanej przez małoletniego osoby dorosłej. Ponadto 

przesłuchanie musi odbyć się w języku zrozumiałym dla małoletniego oraz czynności i przebieg 

przesłuchania musi być dostosowany do jego wieku, stopnia dojrzałości i rozwoju umysłowego. 

Powszechnie wiadomym jest, że dziecko w wieku 5 lat inaczej postrzega rzeczywistość 

i czynności administracyjne, niż dziecko w wieku 15 lat. Także ważnym aspektem podczas 

przesłuchania jest, że dokonuje się ono w obecności psychologa lub pedagoga, który sporządza 

opinię o stanie psychofizycznym małoletniego.  

 
842 J. Chlebny, Dowód z przesłuchania strony w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy, Zeszyty Naukowe 

Sądownictwa Administracyjnego 2010, nr 5–6, s. 42–58. 
843 K. Fenik, Dziecko, czy uchodźca? Program przesłuchań dzieci cudzoziemskich bez opieki, Dziecko 

krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. Tom 4 Nr 12 (2005), s. 107–112. 
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 Jak wskazał P. Dąbrowski „proces weryfikacji czy cudzoziemiec żywi uzasadnioną 

obawę przed prześladowaniem, przebiega według pewnego stałego schematu (sekwencji) 

dokonywanych ustaleń, który można ukazać w trzech krokach: 

1) ustalenie czy cudzoziemiec deklaruje jakąkolwiek obawę, która wiąże się 

z konsekwencjami jego powrotu do kraju pochodzenia, i przynajmniej potencjalnie jest 

relewantna względem kategorii prześladowań i w związku z tym nie można wykluczyć, 

że następstwa tego powrotu mogą być formą prześladowań; 

2) potwierdzenie, że zadeklarowana obawa jest odzwierciedleniem rzeczywistych odczuć 

cudzoziemca, czyli przede wszystkim czy nie stanowi konfabulacji; 

3) ustalenie czy zadeklarowana obawa przed prześladowaniami, uznana za rzeczywiście 

żywioną (czyli wypełniająca wcześniejsze warunki), znajduje potwierdzenie 

w informacjach dostępnych na temat sytuacji w kraju pochodzenia oraz w świetle 

całokształtu ustaleń na temat doświadczeń i cech cudzoziemca. 

Dwa pierwsze elementy składają się na ocenę istnienia elementu subiektywnego obawy, trzeci 

zaś odzwierciedla jej element obiektywny”844.  

 Małoletni bez opieki z uwagi na swoje przymioty w zakresie dojrzałości i rozwoju 

psycho-fizycznego, nie zawsze jest w stanie, a najczęściej w ogóle, sprostać ww. surowym 

regułom oceny weryfikacji obawy przed prześladowaniem. W związku z tym organizacje 

międzynarodowe np.: UNHCR w swoich wytycznych i podręcznikach wskazują, że jeśli osoba 

małoletnia nie osiągnęła odpowiedniego poziomu dojrzałości, by umożliwić określenie 

uzasadnionej obawy w taki sam sposób, jak w przypadku osoby dorosłej, może być konieczne 

zwrócenie większej uwagi na czynniki obiektywne. Jeśli zatem małoletnia osoba bez opiekuna 

znajdzie się w grupie uchodźców, może to – zależnie od okoliczności – wskazywać, że ona 

również jest uchodźcą845. 

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podnoszone są różnego typu argumenty 

podważające wiarygodność twierdzeń cudzoziemców, składanych podczas przesłuchań. 

Do najczęstszych przykładów należą: 

1) podanie fałszywych danych osobowych, w szczególności w zakresie tożsamości, 

obywatelstwa, narodowości, regionu pochodzenia846, 

 
844 P. Dąbrowski, [w:] Prawo o cudzoziemcach…, s. 915 
845 Podręcznik UNHCR, Zasady i tryb…, s. 67-68.  
846 Wyrok WSA w Warszawie z 14 lutego 2013 r., sygn. akt: IV SA/Wa 1392/12.  
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2) występowanie istotnych rozbieżności w zeznaniach składanych na różnych etapach 

postępowania, w szczególności między treścią wniosku a protokołem przesłuchania 

(zjawisko nazwane w orzecznictwie „eskalacja zeznań”, tj. stopniowe deklarowanie 

coraz to nowych motywów uzasadniających udzielenie ochrony847, 

3) niespójności w zeznaniach, polegająca na deklarowaniu wykluczających się faktów lub 

okoliczności848, 

4) brak dostatecznej wiedzy na tematy związane z okolicznościami prześladowania, np. 

nieznajomość programu albo władz partii politycznej, do której miał należeć 

cudzoziemiec, czy też nieumiejętność sprecyzowania kanonów religii, której jako 

wyznawca miał być prześladowany849, 

5) formułowanie wyłącznie twierdzeń ogólnikowych i często nieweryfikowalnych na temat 

deklarowanych zagrożeń i okoliczności ich zaistnienia850, 

6) ustalenie, że przedłożone przez cudzoziemca dowody zostały spreparowane851, 

7) historia migracyjna cudzoziemca, a zwłaszcza okoliczności złożenia wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej, sugerujące intencję zapobieżenia wykonania 

decyzji o zobowiązaniu go do powrotu852. 

W położeniu małoletniego bez opieki, ważne jest, że procedura o udzielenie ochrony 

międzynarodowej przewiduje sytuacje, kiedy wnioskodawca nie posiada dowodów 

potwierdzających okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. Wtedy okoliczności te można uznać za udowodnione, w przypadku, gdy są 

spełnione łącznie określone warunki. Pierwszym warunkiem jest przedstawienie wiarygodnych 

i spójnych informacji niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego sprawy. Drugim warunkiem 

jest przedstawienie wszystkich posiadanych informacji i dowodów służących do ustalenia stanu 

faktycznego sprawy i szczegółowe wyjaśnienie przyczyny braku innych informacji i dowodów. 

Kolejnym warunkiem jest złożenie wyjaśnień przez wnioskodawcę, by miały walor spójności, 

wiarygodności i nie były sprzeczne z zebranymi w sprawie dowodami i materiałami. Ostaniem 

czwartym warunkiem jest, aby wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o udzielenie ochrony 

międzynarodowej w najwcześniejszym możliwym terminie, chyba że może wskazać 

uzasadniony powód, dla którego tego nie zrobił. W tak ukształtowanym rygorystycznym 

 
847 Wyrok WSA w Warszawie z 28 listopada 2014 r., sygn. akt: IV SA/Wa 1394/14. 
848 Wyrok WSA w Warszawie z 14 stycznia 2010 r., sygn. akt: V SA/Wa 1029/09; wyrok NSA z 29 października 

2009 r., sygn. akt: II OSK 1564/08. 
849 Wyrok NSA z 29 października 2009 r., sygn. akt: II OSK 908/09. 
850 Wyrok WSA w Warszawie z 14 czerwca 2014 r., sygn. akt: IV SA/Wa 3000/15. 
851 Wyrok WSA w Warszawie z 21 stycznia 2016 r., sygn. akt: IV SA/Wa 82/15.  
852 Wyrok NSA z 8 sierpnia 2008 r., sygn. akt: II OSK 941/07. 
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postępowaniu dowodowym dla oceny ww. przesłanek, ważny jest dowód z opinii psychologa 

lub pedagoga, z której to organy mogą wyciągnąć wnioski o spełnieniu warunków niezbędnych 

do uznania wskazanych we wniosku okoliczności za udowodnione pomimo braku dowodów. 

Ponadto jak wskazał NSA, szczególne cechy postępowania wyjaśniającego w sprawie 

o udzielenie ochrony międzynarodowej, polegają na tym, że nie należy od wnioskodawców 

wymagać ścisłego udowodnienia wszystkich jego twierdzeń, dlatego kluczowe znaczenie ma 

ocena jego wiarygodności853.  

 Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, ustaleniu stany faktycznego sprawy 

i ocenie dowodów, organ administracji przed wydaniem decyzji o nadaniu cudzoziemcowi 

statusu uchodźcy lub udzieleniu mu ochrony uzupełniającej zwraca się do komendanta oddziału 

Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, a w razie potrzeby - także do innych organów, o przekazanie informacji, czy 

wobec wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, zachodzą 

okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 lub art. 20 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 

lub 3 ustawy o udzielaniu ochrony, czyli okoliczności stanowiące podstawę do odmowy 

udzielenia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej  . 

Po uzyskaniu informacji lub milczącym załatwieniu współdziałania administracyjnego 

przez ww. organy, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w drodze decyzji administracyjnej 

orzeka w pierwszej kolejności o nadaniu lub odmowie nadania cudzoziemcowi statusu 

uchodźcy, a w przypadku odmowy nadania statusu uchodźcy orzeka o udzieleniu lub odmowie 

udzielenia ochrony uzupełniającej. Taka kolejność rozpatrywania wniosku i wydawania 

orzeczeń wynika z dyrektywy 2011/95/UE, w której wskazano, że za osobę kwalifikującą się 

do otrzymania ochrony uzupełniającej, uznano wnioskodawcę, który nie kwalifikuje się do 

uznania za uchodźcę, lecz spełnia warunki udzielania ochrony uzupełniającej.  

Decyzja administracyjna w przedmiocie rozpoznania wniosku małoletniego bez opieki 

doręczana jest kuratorowi jako przedstawicielowi małoletniego bez opieki. Od dnia doręczenia 

kuratorowi tejże decyzji, może być ona zaskarżona odwołaniem do Rady do Spraw Uchodźców. 

Należy zauważyć, że zgodnie z zasadą skargowości weryfikacja decyzji jest możliwa dopiero 

po złożeniu odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji. Sposób wnoszenia oraz tryb 

wnoszenia odwołania od decyzji o nadanie statusu uchodźcy, regulowane jest przez przepisy 

k.p.a. Dlatego, jak w każdym postępowaniu administracyjnym, postępowanie odwoławcze jest 

 
853 Wyrok NSA z 20 września 2018 r., sygn. akt: II SOK 1240/18.  
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pełnym postępowaniem administracyjnym i jako takie musi być prowadzone ponownie 

w pełnym zakresie i nie może sprowadzać się tylko do oceny legalności zaskarżonej decyzji854. 

Istotą odwoławczego postępowania administracyjnego, jest powtórne pełne merytoryczne 

rozpoznanie sprawy855. W związku z tym, jeżeli w odwołaniu wnioskodawca wnosi o nadanie 

ochrony w mniejszym zakresie niż nadanie statusu uchodźcy, to Rada do Spraw Uchodźców 

ma obowiązek przeprowadzenia postępowania w pełnym zakresie, co może rodzić 

konsekwencje np. nadaniem statusu uchodźcy lub też udzieleniem innej niż podnoszona 

w odwołaniu formy ochrony. Organ odwoławczy zgodnie z obowiązującą zasadą prawdy 

obiektywnej zobowiązany jest do wnikliwego wyjaśnienia stanu faktycznego. Dlatego Rada do 

Spraw Uchodźców samodzielnie ocenia zebrany materiał dowodowy i przeprowadza z urzędu 

lub na wniosek strony dodatkowe postępowanie dowodowe. Rada może również, bazując na 

przepisach proceduralnych zawartych w art. 136 k.p.a., zlecić przeprowadzenie tego 

uzupełniającego postępowania Szefowi Urzędu do Spraw Uchodźców. Ponieważ 

w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy oba organy administracji publicznej mają siedzibę 

w Warszawie zasadność zlecania przeprowadzenia dowodu organowi pierwszej instancji jest 

kwestionowana i często niezasadna. Podkreślić jednak należy, że możliwość uzupełnienia 

materiału dowodowego jest możliwa, o ile zakres dodatkowego postępowania dowodowego nie 

obliguje Rady do Spraw Uchodźców do uchylenia decyzji organu pierwszej instancji 

i przekazania spawy do ponownego rozpoznania. Taka sytuacja może mieć miejsce w sytuacji, 

gdy organ pierwszej instancji nie przeprowadził w ogóle postępowania wyjaśniającego lub gdy 

w rażący sposób naruszył przepisy postępowania. Po przeprowadzeniu postępowania na nowo 

Rada do Spraw Uchodźców wydaje decyzje przewidziane przepisami ogólnego postępowania 

administracyjnego. Jej decyzje nie mogą naruszać również zasady reformationis in peius, 

chyba, że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny856. Jak już wskazano, 

zakończenie postępowania administracyjnego następuję najczęściej poprzez wydanie decyzji 

ostatecznej, czyli decyzji, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy857. Wnioskodawca, który otrzymał taką decyzję, ma 

możliwość wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego lub postępowania 

administracyjnego w przedmiocie wznowienia lub stwierdzenia nieważności decyzji. 

Tym samym wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie o rozpatrzenie wniosku 

 
854 Zob. J. Zimmerman, Administracyjny tok instancji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1986, s. 55.  
855 Zob. W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Dom 

Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 163.  
856 Wyrok NSA z 2 grudnia 2020 r., sygn. akt: II OSK 1455/18.  
857 Wyrok NSA z 26 czerwca 2019 r., sygn. akt: II OSK 1507/18.  
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o udzielenie ochrony międzynarodowej, zamyka wnioskodawcy możliwość odwołania się do 

organu administracji w tym przedmiocie.  

 

4.3.2. Postępowanie sądowoadministracyjne 

 

Jak zostało to wykazane w poprzednich rozdziałach pracy, każde suwerenne państwo 

ma prawo do kontrolowania i reglamentowania wjazdu, pobytu i wydalania cudzoziemców na 

swoim terytorium. W związku z powyższym, procedury związane z nadawaniem statusu 

uchodźcy należą do kompetencji władzy wykonawczej poszczególnych państw. Co prawda, 

postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, w polskim porządku prawnym, 

ale i nie tylko, przyjęło charakter administracyjnoprawny, co oznacza, że proces ten powinien 

przebiegać w zgodzie z wewnętrznymi oraz międzynarodowymi normami prawnymi 

dotyczącymi zarówno sfery publicznej, jak i ochrony uchodźców. 

Praktyka poszczególnych państw wskazuje, że procedura nadania statusu uchodźcy 

została ukształtowana pod naporem celów stawianych przez rządy państw w polityce 

wewnętrznej, jak i zagranicznej858. Dlatego też, bardzo potrzebna jest w dobie aktualnego 

kryzysu uchodźczego, z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka, kontrola procedur 

uchodźczych. Jedną z najważniejszych form kontroli, jest sądowa kontrola wydawanych 

indywidualnych decyzji administracyjnych w przedmiocie ochrony międzynarodowej. Chodzi 

tu zarówno o kontrolę niezawisłych sądów krajowych oraz kontrolę trybunałów 

międzynarodowych, odgrywających niezwykle ważną rolę w wyznaczaniu kierunku ochrony 

praw uchodźców. Działania organów państwowych zmierzające do rozpatrzenia wniosku 

o udzielenie statusu uchodźcy, powinny być w zgodzie z wewnętrznym systemem prawnym 

oraz celami politycznymi poszczególnych państw, ale także z postanowieniami konwencji 

i umów międzynarodowych wiążących państwo w zakresie ochrony praw jednostki. 

W polskim systemie prawnym sądową kontrolę rozpatrywania wniosków o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, sprawują sądy administracyjne. Należy przy tym zauważyć, że od 

wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej proces orzekania ma charakter multicentryczny, 

bowiem polski system prawny i prawo unijne stanowią dwa elementy jednej całości859. Trzeba 

 
858 Zob. A. Shacknove, Who is a Refugee?, Ethics 1985, tom 95, nr 2, s. 276.  
859 Zob. M. Przysucha, Konstytucja i prawo międzynarodowe jako podstawa sądowego rozstrzygnięcia — 

poszukiwanie nowego modelu sądowej ochrony praw i wolności obywateli, [w:] Efektywność europejskiego sytemu 
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przy tym zauważyć, że sądy te są w pełni właściwe w sprawach dotyczących uchodźców, 

dopiero od czasu przeprowadzenia reformy sądownictwa administracyjnego w Polsce. 

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. o ustroju sądów administracyjnych860, 

a więc od dnia 1 stycznia 2004 r. zostało zorganizowane dwuinstancyjne sądownictwo 

administracyjne z NSA na czele. Przepis art. 1 § 1 powyższej ustawy, określający podstawową 

funkcję sądów administracyjnych i toczącego się przed nimi postępowania, należy 

interpretować w powiązaniu z art. 184 Konstytucji RP, który stanowi, że sądy administracyjne 

(NSA i wojewódzkie sądy administracyjne) sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez 

kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie 

o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych 

terenowych organów administracji rządowej861. Wcześniej, kontrola dokonywana przez NSA, 

ograniczała się do przypadków dotyczących cudzoziemców przebywających legalnie na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej862. Powyższe ograniczenie zniknęło dopiero w związku z reformą 

polskiego sądownictwa administracyjnego dokonaną w 2004 r. Aktualnie struktura 

sądownictwa administracyjnego jest dwuinstancyjna. Wojewódzkie sądy administracyjne 

orzekają jako sądy I instancji a NSA kontrolując orzeczenia, jest sądem II instancji.  

Procedurę przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i NSA reguluje ustawa 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi863. 

W art. 3 § 1 p.p.s.a. wskazano, że sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności 

administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola ta powinna zawsze 

przebiegać w trzech płaszczyznach: 1) oceny zgodności rozstrzygnięcia (decyzji lub innego 

aktu) lub działania z prawem materialnym; 2) dochowania wymaganej prawem procedury; 

3) respektowania reguł kompetencji864. 

Aby zainicjować sądowoadministracyjną kontrolę działalności administracji publicznej 

w zakresie rozpatrzenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, należy wnieść skargę 

do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję administracyjną. Skargę można wnieść 

po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed 

 
ochrony praw człowieka; obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka, red. J. 

Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012. s. 473 
860 Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.  
861 M. Masternak-Kubiak, [w:] Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, red. M. Masternak-Kubiak, 

T. Kuczyński, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 11.  
862 Zob. wyrok TK z 15 listopada 2000 r., sygn. akt: P 12/99; postanowienie NSA z 14 września 1999 r., sygn. akt: 

V SA 346/99; postanowienie NSA z dnia 2 grudnia 1997 r., sygn. akt: V SA 1360/97. 
863 Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej p.p.s.a. 
864 B. Dauter, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. B. Dauter, A. Kabat, 

M. Niezgódka-Medek, Warszawa 2018, s. 55-67.  
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organem właściwym w sprawie zgodnie z art. 52 § 1 p.p.s.a. W ustawie przez wyczerpanie 

środków zaskarżenia przyjmuje się sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek 

zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie. Oznacza 

to, że aby skorzystać z sądowoadministracyjnej kontroli decyzji administracyjnej w sprawie o 

udzielenie statusu uchodźcy, cudzoziemiec musi wnieść skuteczne odwołanie od decyzji 

organu I instancji i musi mu być doręczona skutecznie decyzja organu II instancji. Dopiero od 

ostatecznej decyzji organu II instancji, czyli od której nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, 

taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie, można wnieść 

w terminie trzydziestu dni skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.  

Małoletni bez opieki, dla którego ustanowiono kuratora na etapie postępowania 

administracyjnego, ma zapewnioną pomoc tego kuratora w zakresie procedur 

administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Jak wynika z treści art. 61 ust. 1 pkt. 3 lit. a) 

ustawy o udzielaniu ochrony, ustanowienie kuratora następuję przez sąd rodzinny do 

reprezentowania małoletniego w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej, przekazania do innego państwa członkowskiego na podstawie 

rozporządzenia 604/2013, udzielenia pomocy socjalnej oraz udzielenia pomocy 

w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia, ale także procedur sądowoadministracyjnych. 

Tym samym kurator z uwagi na charakter swojej roli – dbania o najlepszy interes małoletniego 

– winien ocenić zasadność wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego 

w imieniu małoletniego bez opieki. W związku z tym małoletni bez opieki, jako podmiot 

decyzji administracyjnej w zakresie rozpoznania jego wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, ma interes prawny865 aby zaskarżyć każde rozstrzygnięcie w tym 

przedmiocie, zarówno dla niego korzystne866, jak i niekorzystne. 

Kurator jako przedstawiciel małoletniego, ma prawo do reprezentowania małoletniego 

w postępowaniu sądowoadministracyjnym, w tym ma prawo do wniesienia skargi i popierania 

 
865 NSA w wyroku z 24 listopada 2004 r., sygn. akt: OSK 919/04, również uznał, że istoty interesu prawnego 

należy upatrywać w jego związku z konkretną normą prawną. W powołanym wyroku wyjaśniono ponadto, że 

może to być norma należąca do każdej dziedziny prawa (nie tylko prawa administracyjnego), na podstawie, której 

określony podmiot, w określonym stanie faktycznym, może domagać się konkretyzacji jego uprawnień lub 

obowiązków bądź „żądać przeprowadzenia kontroli określonego aktu lub czynności w celu ochrony jego praw lub 

obowiązków”. 
866 Pomimo, że orzeczenie może być w sentencji korzystane, w uzasadnieniu może zawierać ustalenia i 

rozstrzygnięcia niekorzystne. Dlatego istnieje możliwość skargi do WSA w zakresie uzasadnienia decyzji. Jak 

wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt: VIII SA/Wa 811/16, pomiędzy osnową 

decyzji, a jej uzasadnieniem musi zachodzić spójność, gdyż uzasadnienie decyzji ma na celu wykazanie 

prawidłowości procesu myślowego, który doprowadził do podjęcia rozstrzygnięcia określonej treści. Celem 

argumentacji wyrażonej w uzasadnieniu jest nie tylko odtworzenie procesu stosowania prawa przez organ, co 

umożliwia sądową kontrolę legalności decyzji, lecz także przekonanie strony o jego zasadności. 
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jej. W tym celu musi sporządzić w ustawowym terminie trzydziestu dni skargę 

do wojewódzkiego sądu administracyjnego, czyniącą zadość formalizmowi z p.p.s.a. Skarga 

do wojewódzkiego sądu administracyjnego z uwagi na brak przymusu adwokacko-

radcowskiego musi zawierać tylko określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. 

Piśmiennictwo uważa jednak, że rozwiązanie prawne przyjęte w art. 57 § 1 p.p.s.a. jest zgodne 

z tendencją ustawodawcy do odformalizowania postępowania sądowoadministracyjnego, 

a przede wszystkim pozostaje w zgodzie z zasadą niezwiązania sądu administracyjnego 

granicami skargi867. W uchwale NSA wyjaśniono, że niezwiązanie granicami skargi oznacza, 

że sąd ma prawo, a jednocześnie obowiązek dokonania oceny zgodności z prawem 

zaskarżonego aktu administracyjnego nawet wówczas, gdy dany zarzut nie został podniesiony 

w skardze. Sąd nie jest przy tym skrępowany sposobem sformułowania skargi, przytoczonymi 

argumentami, a także zgłoszonymi wnioskami, zarzutami i żądaniami868.  

Oznacza to, że w przypadku, kiedy kuratorem zostanie wyznaczona osoba, która nie ma 

przygotowania ani wykształcenia prawniczego, jest ona w stanie sformułować główne zarzuty 

i wykazać mankamenty postępowania przed organami administracyjnymi, aby doprowadzić do 

sądowoadministracyjnej kontroli decyzji. Niemniej najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby sądy 

rodzinne rozpatrujące wnioski organu o przydzielenie kuratora małoletniemu bez opieki, 

wyznaczały jako kuratora adwokatów lub radców prawnych. Z uwagi na zadania jakie nakłada 

ustawa o udzielaniu ochrony na kuratora, zawodowi pełnomocnicy poprzez znajomość prawa 

i doświadczenie związane z prawem i procedurami są najlepszymi gwarantami zabezpieczenia 

najlepszego interesu małoletniego w postępowaniu administracyjnym 

i sądowoadministracyjnym. Strategia procesowa kreowana jest nie tylko w ramach 

postępowania sądowoadministracyjnego, ale bardzo często już na etapie sprawy 

administracyjnej przed organami. W związku z tym profesjonalna pomoc specjalisty, 

w znakomitych większości przypadków mogłaby pomóc małoletniemu bez opieki, aby jego 

wniosek został rozpatrzony w zgodzie z jego najlepszym interesem.  

Zwrócić uwagę należy, że w procedurze sądowoadministracyjnej istnieje instytucja 

prawa pomocy. Jak wskazuje art. 244 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy obejmuje zwolnienie od 

kosztów sądowych869 oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub 

 
867 Zob. T. Woś, [w:] T. Woś red., H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie..., s. 213; podobnie J. 

Świątkiewicz, Komentarz..., s. 250. 
868 Uchwała NSA z 26 października 2009 r., sygn. akt: I OPS 10/09.  
869 Zgodnie z art. 239 § 1 pkt 1) lit g p.p.s.a. nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca 

działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach o udzielenie cudzoziemcom 

ochrony.  
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rzecznika patentowego. Prawo pomocy udzielane jest na wniosek strony, tym samym to kurator 

musi wystąpić z takim wniosek oraz uargumentować go, aby sąd administracyjny mógł 

rozpatrzeć tenże i orzec w tym zakresie. Ma to znaczenie w przypadku chęci kwestionowania 

wyroku sądu I instancji, gdyż obowiązuje przymus adwokacko-radcowski skargi kasacyjnej do 

NSA.  

Od wyroku wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny przysługuje skarga do 

NSA za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok w I instancji. Zgodnie z art. 175 § 1 p.p.s.a. 

skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Z uwagi na 

wysoko stawiane wymogi formalne, które musi spełniać skuteczna skarga kasacyjna, a także 

skutki niedochowania tych wymogów, w szczególności mających charakter konstrukcyjny 

i dotyczących podstaw kasacyjnych, ustanowiono obowiązek sporządzania skargi kasacyjnej 

przez osoby mające odpowiednie przygotowanie zawodowe, przede wszystkim adwokatów 

i radców prawnych870. Dlatego wprowadzenie takiego obowiązku określane jest jako przymus 

adwokacko-radcowski871.  

Tym samym kurator wyznaczony dla małoletniego bez opieki, który nie ma tytułu 

adwokata lub radcy prawnego, po doręczeniu mu odpisu wyroku z uzasadnieniem sądu 

I instancji, chcąc kontestować orzeczenie, musi wnieść wniosek o przyznanie prawa pomocy 

poprzez ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Tym samym na jakiś czas, średnio 3 miesiące, 

sprawa oczekuje na czynności administracyjno-orzecznicze. Można zastanowić się czy 

wydłużone oczekiwanie przez małoletniego bez opieki na ostateczne załatwienie jego sprawy, 

mieści się w pojęciu najlepszego interesu małoletniego. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, 

że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Jednak ustalenie statusu małoletniego 

bez opieki w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej, powinno zostać dokonane bez 

zbędnej zwłoki, aby ustał stan niepewności co do jego statusu.  

Orzeczenia NSA stają się prawomocne z chwilą ich wydania872. Oznacza to, że nie 

istnieje w p.p.s.a. procedura zaskarżenia wyroków lub postanowień wydanych przez NSA 

w zwykłym trybie.  

 

 
870 Zob. wyrok NSA z 20 maja 2016 r., sygn. akt: I FSK 2071/14; wyrok NSA z 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt: I 

OSK 1763/15.  
871 Zob. A. Sikorski, Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Zeszyty 

Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017, nr 2, s. 56 
872 Postanowienie NSA z 18 października 2011 r. sygn. akt: II GZ 358/10.  
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4.4. Tendencje w zakresie zwiększenia efektywności gwarancji materialnych 

i procesowych ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniego bez opieki na terytorium 

RP 

  

Polski ustawodawca po uchwaleniu ustawy o udzielaniu ochrony w 2003 r., 

zobowiązany przez fakt wstąpienia Polski do UE, dokonywał sukcesywnych zmian 

polegających na dostosowywaniu prawa materialnego i procesowego do standardów 

traktowania uchodźców w UE. W pierwotnym brzmieniu ustawy o udzieleniu ochrony 

funkcjonowały przepisy odnoszące się do standardów traktowania oraz zabezpieczenia interesu 

małoletniego bez opieki w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej. Ówcześnie 

małoletni bez opieki umieszczany był, do czasu wydania przez sąd orzeczenia w sprawie, 

o umieszczenie małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub ośrodku dla 

cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, jeśli nie ukończył 13 lat lub w ośrodku, po ukończeniu przez niego 13 lat. 

Ponadto istniało rozróżnienie w zakresie ustawienia kuratora (który reprezentował 

małoletniego przed organami administracji) oraz opiekuna (który wykonywał pieczę nad osobą 

i majątkiem małoletniego bez opieki, w szczególności czuwał nad zapewnieniem odpowiednich 

warunków mieszkaniowych, dostępu do nauki i opieki medycznej, współdziałał 

w organizowaniu czasu wolnego, w tym zajęć kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, 

udzielał pomocy w kontaktowaniu się z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, do 

których zadań statutowych należą sprawy małoletnich lub uchodźców, w celu odnalezienia 

członków rodziny małoletniego). 

 Takie rozróżnienie wsparcia w osobach kuratora i opiekuna a tym samym ich roli 

w zabezpieczeniu najlepszego interesu małoletniego bez opieki, było się racjonalne oraz 

wysoce zasadne. Kurator zajmował się sprawami dotyczącymi przebiegu i prowadzenia 

postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego o nadanie statusu uchodźcy i w 

nim uczestniczył jako przedstawiciel małoletniego. Natomiast opiekun wykonywał pieczę, 

czyli roztaczał opiekę faktyczną nad małoletnim, dbał o zaspokajanie w odpowiedni sposób 

jego potrzeb (nauki, rozwoju, mieszkania). W związku z tym kuratorem mógł zostać 

ustanowiony prawnik lub profesjonalny pełnomocnik, aby czuwać nad przebiegiem sprawy 

administracyjnej i profesjonalnie reprezentować małoletniego. Natomiast jako opiekun mógł 

występować pracownik socjalny lub organizacji międzynarodowej, odpowiednio przeszkolony 

i przygotowany do pełnienie tej delikatnej i ważnej roli.   
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Znaczącą zmianą w zakresie dostosowywania prawa polskiego do standardów 

prawnych UE w zakresie małoletnich bez opieki była ustawa z 18 marca 2008 r. o zmianie 

ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

niektórych innych ustaw873. W uzasadnieniu tej ustawy wskazano, że zmianie uległy także 

przepisy dotyczące małoletnich bez opieki ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. 

Zgodnie z art. 17 dyrektywy 2005/85/WE doprecyzowano przepisy określające sposób 

postępowania z małoletnim bez opieki, zwłaszcza sposób przesłuchania. Na podstawie tejże 

ustawy znowelizowano m.in. Rozdział 4 regulujący postępowanie z udziałem małoletnich bez 

opieki i cudzoziemców, których stan psychofizyczny stwarza domniemanie, że byli poddani 

przemocy albo są niepełnosprawni. Dalej w uzasadnieniu ustawy wskazano, że zmiany 

przepisów w tym zakresie wynikają także z dotychczasowych doświadczeń praktyki. Według 

projektowanej ustawy sąd może umieścić małoletniego bez opieki, wyłącznie w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej. Dotychczasowe przepisy przewidywały możliwość umieszczenia 

małoletniego bez opieki, który ukończył 13 lat, w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się 

o nadanie statusu uchodźcy. W takim przypadku wyznaczano mu opiekuna faktycznego. 

Okazało się jednak, że główny ciężar zapewnienia opieki małoletnim spoczywał na placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. Stąd uznano za celowe ujednolicenie przepisów dotyczących 

pobytu wszystkich małoletnich bez opieki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas 

postępowania o nadanie statusu uchodźcy. W celu realizacji zamysłu projektodawcy przyjęto 

rozwiązania analogiczne do tych, które dotyczą dzieci polskich pozostających bez opieki. 

Odnoszą się one także do miejsca pobytu małoletniego do czasu wydania orzeczenia przez sąd. 

Wprowadzone zmiany nie tylko ujednolicają funkcjonujący dotąd system, ale również 

porządkują kwestie dotyczące finansowania pobytu małoletnich cudzoziemców na terytorium 

RP. Wobec faktu, że wszyscy małoletni bez opieki będą przebywać w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, nie będą oni podlegać systemowi pomocy, określonemu w ówczesnym 

rozdziale 5 działu II zmienianej ustawy, tj. ogólnej pomocy udzielanej cudzoziemcom 

wnioskującym o udzielenie ochrony międzynarodowej. Z uwagi na to, że według projektu 

ustawy nie ma już możliwości umieszczenia małoletniego w ośrodku, instytucja opiekuna 

faktycznego straciła rację bytu874. 

 
873 Dz.U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416.  
874 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 Nr 70, poz. 416) dokument na stronie: 

https://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/65.htm (dostęp: 5.09.2021).  
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Tym samym dokonano wdrożenia do prawa polskiego przepisów dyrektywy Rady 

2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu 

obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osób, które z innych 

względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej pomocy875 

oraz dyrektywy Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia 

minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach 

Członkowskich876.  

Kolejną zmianą ustawy dokonującą zwiększenia efektywności gwarancji materialnych 

i procesowych ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniego bez opieki na terytorium RP, 

było wejście w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych 

ustaw877. Nowelizacja ta miała na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów 

dyrektywy 2013/32/UE, a także dyrektywy 2013/33/UE. Ponadto celem tejże ustawy było 

dostosowanie prawa krajowego do przepisów rozporządzenia 604/2013. Ww. unijne akty 

prawne stanowią część przepisów prawa unijnego tworzących WESA II generacji, czyli tzw. 

„pakiet azylowy”, które Polska niniejszą ustawą implementowała do porządku prawnego 

w terminie.  

Ponadto tą nowelizacją nadano pełniejszy kształt Rozdziałowi 4 ustawy o udzielaniu 

ochrony. Odwrócono procedurę w zakresie składania wniosku o udzielenie ochrony 

i wskazano, że małoletni będzie miał prawo złożyć deklarację zamiaru złożenia wniosku 

a wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej składa kurator wyznaczony przez sąd albo 

przedstawiciel organizacji międzynarodowej lub pozarządowej zajmującej się udzielaniem 

pomocy cudzoziemcom, w tym pomocy prawnej. Wdrożono wówczas także przepisy dotyczące 

procedury badania wieku małoletniego bez opieki i nadanie mu gwarancji procesowych w tym 

badaniu. Ponadto wdrożono przepisy nakazujące organom dokonywanie poszukiwań rodziny 

małoletniego bez opieki i informowania go o tym. Zmiany polegały także na tym, 

że małoletniemu bez opieki, któremu odmówiono nadania statusu uchodźcy i udzielenia 

ochrony uzupełniającej, pozostawiono w pieczy zastępczej (we wszystkich jej formach) do 

czasu przekazania go organom lub organizacjom kraju pochodzenia, do których zadań 

statutowych należą sprawy małoletnich, a nie jak dotychczas tylko w placówce opiekuńczo-

 
875 Dz. Urz. UE L 304 z 30.09.2004, str. 12.  
876 Dz. Urz. UE L 326 z 13.12.2005, str. 13.  
877 Dz.U. z 2015 r. poz. 1607.  
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wychowawczej. Koszty pozostawania małoletniego bez opieki w pieczy zastępczej i koszty 

opieki medycznej zostały przeniesione do finansowania z budżetu państwa.  

 Finalnie ustawą z dnia 27 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz 

niektórych innych ustaw878 znowelizowano i ukształtowano w takim zakresie w jakim 

aktualnie są przewidziane ustawą o udzielaniu ochrony, przepisy dotyczące gwarancji 

materialnych i procesowych małoletniego bez opieki w procedurze o udzielenie ochrony 

prawnomiedzynarodowej. Zmiany dokonane ww. ustawą wynikają z dostrzeżonej w praktyce 

organów konieczności doszczegółowienia kwestii związanych z zabezpieczaniem pobytu 

deklarujących zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej małoletnich 

bez opieki, którzy przybywają na terytorium RP bez rodziców, ale z innymi bliskimi 

krewnymi. Faktyczna opieka roztaczana nad małoletnimi powinna zostać sformalizowana, jak 

wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy. Powołano także, że rozwiązanie to jest 

odzwierciedleniem definicji małoletniego bez opieki, zawartej w art. 2 lit. l dyrektywy 

2011/95/UE i uwzględnia najlepszy interes dziecka. Proponowane zmiany pozwalają 

jednocześnie na złożenie wniosku o umieszczenie małoletniego bez opieki w pieczy 

zastępczej, niezwłocznie po przyjęciu od niego deklaracji zamiaru złożenia wniosku, nie zaś 

jak dotychczas - po przyjęciu od niego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Pozwoli to na uniknięcie konieczności oczekiwania na sam fakt przyjęcia wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, podczas gdy nie jest to warunkiem złożenia stosownego wniosku 

do sądu. Ponadto przepisy przewidują możliwość wystąpienia na czas prowadzenia 

postępowania o umieszczenie małoletniego bez opieki w pieczy zastępczej z wnioskiem 

o ustanowienie zabezpieczenia w postaci roztoczenia nad nim pieczy przez towarzyszącego 

mu krewnego.  

 

 

  

 
878 Dz.U. z 2018 r. poz. 107.  
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Wnioski końcowe 

 

Analiza podjęta w dysertacji dowiodła, że zjawisko uchodźstwa, jest właściwie tak stare 

jak istnienie cywilizacji oraz niezmiernie złożone, w tym kształtowane przez wiele 

czynników879. Pomimo, że początki zorganizowanej międzynarodowej współpracy 

zapewniające ochronę uchodźcom sięgają dopiero dwudziestolecia międzywojennego XX w., 

to istniała od wieków prerogatywa i praktyka państw do udzielania azylu880. Indywidualne 

doświadczenia państw w stosowaniu azylu, ale przede wszystkim doświadczenia wielkich 

konfliktów zbrojnych XX w., dały asumpt arenie międzynarodowej do wytężonej pracy nad 

wypracowaniem w przepisach prawa międzynarodowego ochrony praw uchodźców. Działania 

te, mające pierwotnie na celu zapewnienie poszczególnym grupom ludności pomocy doraźnej, 

z czasem przerodziły się w system norm mających na celu uregulowanie statusu migrantów, 

którzy opuszczają swoje kraje pochodzenia z powodów innych niż ekonomiczne. 

Zabiegi areny międzynarodowej dały podstawy do stworzenia fundamentu systemu 

prawa uchodźczego, którym jest Konwencja Genewska i Protokół Nowojorski. W literaturze 

określa się te akty prawne jako „normatywny punkt wyjścia dla ochrony uchodźców i ich 

praw”881. Ponadto nieustany rozwój prawa międzynarodowego, powoduje poszerzenie 

i reinterpretację praw człowieka i praw uchodźców 882.  

Aktualnie ochrona uchodźców, z uwagi na światowy kryzys migracyjny oraz toczące 

się na całym świecie konflikty zbrojne, między innymi na tle narodowościowym, rasowym lub 

religijnym, ma podstawowe znaczenie dla przywracania ładu i sprawiedliwości w obecnym 

świecie. Zapewnienie osobom opuszczającym swe siedziby, które na skutek uzasadnionej 

obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do 

określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywają poza granicami 

państwa, którego są obywatelami, i nie mogą lub nie chcą z powodu tych obaw korzystać 

z ochrony tego państwa, albo które nie mają żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek 

podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie mogą lub nie 

 
879 Zob. S. Benz, A. Hasenclever, „Global” Governance of Forced Migration, [w:] Refugess in International 

Relations, A. Bets, G. Loescher red., Oxford University Press, New York – Oxford 2011, s. 186.  
880 V. Chetail, Théorie et pratique de l’asileen droit international classique: étude sur les origins conceptuelles et 

normatives du droit international des réfugiés, Revue générale de droit international public, 2011, Tom 115, nr 3, 

s. 625-652. 
881 J. Hataway, Why Refugee Law Stiff Mattres, Melbourne Journal of International Law, 2007, tom 8, s. 87.  
882 J. Menkes, A. Kociołek-Pęksa, Axiology of Human Rights. On the Premises and Determinants of Contemporary 

Discourse in the Philosophy of International Law, Bratislava Law Review 2017, nr. 2 tom. 1, s. 129-136.  
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chcą z powodu tych obaw powrócić do tego państwa, stanowi jedną z największych bolączek 

współczesnego świata. Dlatego, z punktu widzenia jednostki, zapewnienie uniwersalnej 

pomocy osobom opuszczającym swe miejsca zamieszkania, jest ważne z uwagi na statusu 

takich osób. Wiążące unormowania międzynarodowe chroniące uchodźców, wraz 

z instrumentami zapewniającymi prawidłową egzekucję ich stosowania, w mojej ocenie są w 

stanie zapewnić poczucie stabilizacji i ochrony dla osób doświadczających prześladowań 

w państwach pochodzenia.  

Hipoteza 1 brzmiała: „Ustalenie uniwersalnej definicji uchodźcy w Konwencji 

Genewskiej i Protokole Nowojorskim, a także wypracowanie reżimów uniwersalnych 

i regionalnych ochrony praw uchodźców, było w XX w. kamieniem milowym rozwoju praw 

człowieka i stworzeniu reżimów praw uchodźców. Prawa małoletniego bez opieki, jako 

szczególnego rodzaju uchodźcy, powinny być lepiej zabezpieczone oraz odmiennie 

zdefiniowane niż prawa dorosłych uchodźców w poszczególnych reżimach prawnych. Brak 

rozróżnienia na status uchodźcy dorosłego i status uchodźcy małoletniego bez opieki osłabia 

ochronę międzynarodową w zakresie małoletnich bez opieki”.  

Hipoteza to została zweryfikowana pozytywnie. Wskazuje na to definicja uchodźcy, 

która została stworzona na podstawie Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego 

a odnosi się do wszystkich uchodźców bez względu na jakiekolwiek przymioty. Oznacza to, że 

zarówno dorośli jak i małoletni bez opieki, muszą spełniać te same warunki do uznania ich za 

uchodźców. Tym samym zakres ochrony przysługującej uchodźcom, zgodnie z aktualnymi 

standardami międzynarodowymi, powinien być jak najszerszy oraz łatwo dostępny. Ochrona 

międzynarodowa, niestety w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych, jest często 

wykorzystywana do sprzecznych celów, aniżeli do których została powołana. Mam tu na myśli 

grupy terrorystyczne, zamachowców lub inne osoby lub organizacje burzące spokój 

społeczeństw i państw przyjmujących. Tym bardziej, prawa małoletniego bez opieki, jako 

szczególnego rodzaju uchodźcy, powinny być lepiej zabezpieczone oraz odmiennie 

zdefiniowane niż prawa dorosłych uchodźców w uniwersalnym reżimie prawnym. Brak 

rozróżnienia na status uchodźcy dorosłego i status uchodźcy małoletniego bez opieki, osłabia 

ochronę międzynarodową w zakresie praw małoletnich bez opieki.  

Procedury zapewniające efektywność oraz przestrzeganie prawa do uchodźstwa, 

powinny mieć sprawne mechanizmy pozwalające „filtrować” osoby rzeczywiście 

prześladowane w kraju pochodzenia, od migrantów ekonomicznych, którzy prowadzili zwykłe, 

niezagrożone prześladowaniami życie w kraju pochodzenia. Osoby chcące wykorzystać 
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przepisy o ochronie międzynarodowej, powołują się bowiem często na prześladowanie, aby 

zapewnić sobie lepszy start w państwie przyjmującym. Z drugiej zaś strony, nie można stracić 

z pola widzenia, że skutecznej ochronie uchodźców przeszkadzają partykularne interesy 

poszczególnych państw, które tworzą wewnętrzne mechanizmy regulujące migracje 

cudzoziemców i dość dowolnie interpretują własne zobowiązania wynikające z umów 

międzynarodowych. W związku z tym, status uchodźcy od momentu jego powstania ulega 

ciągłemu przeobrażaniu. Mają na to wpływ zarówno rozwój prawa i praktyki 

międzynarodowej, jak i rozwój prawa i praktyki regionalnej, przede wszystkim europejskiej 

i wspólnotowej883. Pomiędzy tymi systemami ochrony praw uchodźców zachodzą interakcje na 

zasadzie przenikania się i wynikania prawa regionalnego z prawa międzynarodowego. 

Konwencja Genewska i Protokół Nowojorski stanowią kamień węgielny systemu ochrony praw 

uchodźców i jest on interpretowany oraz rozwijany w regionalnych systemach ochrony.  

Kolejnym powodem mogącym mieć wpływ na nieefektywność międzynarodowego 

systemu ochrony uchodźców, jest tworzenie przez państwa, będące głównym celem migracji 

uchodźców, restrykcyjnych systemów regulujących ruch cudzoziemców, w tym uchodźców na 

ich terytorium. Państwa te starają się ograniczać i reglamentować napływ uchodźców na swoje 

terytorium, z uwagi na cele społeczne, ekonomiczne, czy też polityczne. Jakkolwiek 

Konwencja Genewska, czy też Protokół Nowojorski zobowiązują państwa, które je 

ratyfikowały, do przestrzegania praw uchodźców, to zauważalna jest praktyka polegająca na 

zawężającej interpretacji postanowień tych umów. Jest to szczególnie niebezpieczne zjawisko 

przy składaniu i rozpatrywaniu wniosków o ochronę międzynarodową przez małoletnich bez 

opieki. Jednocześnie państwa strony zwracają uwagę na fakt, że rozwiązania przyjęte w ww. 

aktach prawa międzynarodowego, mają więcej niż pięćdziesiąt lat, a co za tym idzie nie 

przystają do aktualnej rzeczywistości związanej z problemem uchodźctwa. Ponadto w ich 

ocenie, nie dokonują regulacji wszystkich problemów współczesnego uchodźctwa, takich jak 

między innymi problem uchodźstwa wewnętrznego. Dlatego tak bardzo odczuwalny jest brak 

międzynarodowego gremium lub ciała, które w sposób jednoznaczny definiowałoby, między 

innymi kogo należy postrzegać jako uchodźcę, w jakich sytuacjach osoba może utracić ochronę 

międzynarodową, w tym w szczególności status uchodźcy, a także definiowałby w jednolity 

sposób stosowanie zasady non-refoulement i status uchodźcy małoletniego bez opieki.  

 
883 J. Menkes, M. Menkes, [w:] Prawo tworzone w relacjach międzynarodowych. Pochodzenie, tworzenie i 

efektywność prawa, red. P. Chmielnicki, LexisNexis Warszawa 2014, s. 280-322.  
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Hipoteza 2 brzmiała: „Istnienie zjawiska uchodźstwa małoletnich bez opieki jest 

faktem i stanowi wyzwanie dla współczesnych państw i społeczeństw. Dlatego istnieje potrzeba 

rewizji a następnie reformy systemu ochrony praw małoletnich bez opieki. Słabość 

uniwersalnego systemu ochrony praw małoletnich bez opieki wynika m.in. z braku 

minimalnych standardów traktowania i braku uregulowania standardów procedury o udzielenie 

ochrony prawnomiędzynarodowej małoletnich bez opieki”.  

Hipoteza ta została pozytywnie zweryfikowana. Słabość systemu ochrony uchodźców 

w zakresie małoletnich bez opieki jest faktem wynikającym z ilości wniosków składanych przez 

małoletnich bez opieki oraz braku odrębnych uregulowań uniwersalnych w zakresie definicji 

uchodźcy jako małoletniego bez opieki. Tak ukształtowana definicja uchodźcy, czyli odnosząca 

się zarówno do dorosłych jak i do dzieci, czyni małoletnich bez opieki bardziej narażonych na 

wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, jak handel ludźmi, terroryzm, wykorzystanie 

seksualne. Analiza oraz rewizja uniwersalnego systemu ochrony praw uchodźców, 

ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich bez opieki, poprzez złagodzenie lub 

zmodyfikowanie przesłanek do uznania małoletniego bez opieki za uchodźcę, dawałaby szansę 

dzieciom migrującym na lepszą i bezpieczną przyszłość. Niemniej nie można tracić z pola 

widzenia, że małoletni bez opieki są wykorzystywani instrumentalnie przez dorosłych, także 

w procedurze uchodźczej. Tym samym należy tak zreformować system uchodźczy, 

aby każdorazowo uwzględnić indywidualną sytuację małoletniego bez opieki, sytuację w kraju 

pochodzenia oraz inne czynniki mające wpływ na nadanie statusu uchodźcy. Zatem istnieje 

potrzeba rewizji a następnie reformy systemu ochrony praw małoletnich bez opieki, jako 

szczególnej grupy uchodźców.  

Słabość uniwersalnego systemu ochrony praw małoletnich bez opieki upatruje również 

w braku minimalnych standardów traktowania i braku uregulowania standardów procedury 

o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej w reżimie uniwersalnym. Nie przewiduje on 

rozwiązań proceduralnych lub standardów odnoszących się do rozpatrywania wniosków 

o udzielenie statusu uchodźcy. Dlatego zasadnym byłoby stworzenie ogólnych ram procedury 

nadawania statusu uchodźcy, w tym małoletnim bez opieki. Podniosłoby to standardy 

traktowania oraz ujednoliciło procedury rozpatrywania wniosków składanych przez 

małoletnich bez opieki we wszystkich państwach stronach Konwencji Genewskiej. Takie 

wzmocnienie gwarancji nie tylko materialnych, ale i proceduralnych w zakresie ochrony praw 

małoletnich bez opieki w postępowaniu o udzieleniu ochrony prawnomiędzynarodowej, jawi 

się jako naturalny kierunek rozwoju prawa międzynarodowego. We współczesnych migracjach 
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zaobserwować można zjawisko osób krążących po wielu krajach składających wnioski 

o udzielenie ochrony międzynarodowej, które przekazywane są z jednego do drugiego państwa, 

gdyż nikt nie chce z tych państw merytorycznie rozpatrzeć wniosku o udzielenie ochrony. 

Nadano nazwę takim uchodźcom, jako uchodźcy in orbit884. Problem ten zauważalny jest także 

w stosunku do małoletnich bez opieki885, czego reżim uniwersalny ochrony praw uchodźców 

w swojej definicji nie zauważa.   

Istnienie zjawiska uchodźstwa dzieci oraz małoletnich bez opieki jest faktem i stanowi 

wyzwanie dla współczesnych państw i areny międzynarodowej. Dlatego ochrona praw dziecka 

i małoletnich bez opieki odgrywa szczególną rolę w systemach ochrony praw człowieka 

i dziecka. W związku z tym społeczność międzynarodowa powinna przyjmować coraz to nowe 

rozwiązania związane z ochroną podstawowych praw i wolności dzieci, które poszukują 

ochrony przed prześladowaniami lub innym niegodziwym traktowaniem, jak handel żywym 

towarem. Konwencja o Prawach Dziecka i inne akty prawa ustanowiły nowy standard 

traktowania dzieci, w tym dzieci uchodźców i małoletnich bez opieki. Najszybszy rozwój prawa 

w tym obszarze możemy zaobserwować we wspólnotowym prawie uchodźczym. Organy UE 

wydając dyrektywy, kształtują ustawodawstwo, nie tylko wspólnoty, jako zrzeszenia państw 

europejskich, ale i poszczególnych państw członków. Doprecyzowanie istniejących 

i wprowadzanie nowych standardów ochrony oraz kładzenie nacisku na szkolenia 

i profesjonalizację kadr, prowadzi do wniosku, że prawo wspólnotowe zapewnia najlepszy 

zakres ochrony małoletnich bez opieki w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Dlatego społeczność międzynarodowa powinna korzystać z doświadczeń UE w tym zakresie, 

poprzez dokonanie rewizji systemu praw uchodźców a przede wszystkim małoletnich bez 

opieki i zastanowić się nad zasadnością ustanowienia minimalnych standardów ich traktowania.  

Hipoteza 3 brzmiała: „Uniwersalny i regionalny (Unii Europejskiej oraz Rady Europy) 

reżim ochrony praw strony w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej 

małoletniemu bez opieki, jest standardem współczesnych i demokratycznych państw prawa. 

Rzeczpospolita Polska jako strona Konwencji Genewskiej oraz Protokołu Nowojorskiego oraz 

państwo członkowskie UE, zobowiązana jest przestrzegać tych postanowień. Pomimo 

wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień aktów prawa międzynarodowego 

 
884 Definicja za UNHCR International Thesaurus of Refugee Terminology, dokument na stronie: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/refugee-

orbit_en (dostęp: 14.04.2021). 
885 https://theconversation.com/lost-in-the-world-the-young-people-shunted-around-a-global-asylum-system-

55991 (dostęp: 14.04.2021). 
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oraz implementacji prawa UE, istnieje nadal wiele obszarów aby efektywnie chronić oraz 

zapewnić małoletnim pełnię praw i należyte traktowanie w procedurze uchodźczej w RP”.  

Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie, gdyż poprzez analizę uniwersalnego 

i regionalnego (Unii Europejskiej i Rady Europy) reżimu ochrony praw strony w postępowaniu 

o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej udowodniłem, że prawa oraz sposób 

traktowania uchodźców jest standardem współczesnych i demokratycznych państw prawa. Jest 

on także wzorem dla innych systemów regionalnych, co do sposobu traktowania uchodźców. 

Wraz z wejściem w życie Konstytucji RP zostało przesądzone, że w zakresie ochrony praw 

uchodźców, głównym polskim standardem są akty prawa międzynarodowego (Konwencja 

Genewska, Protokół Nowojorski i inne akty prawa międzynarodowego). Następnie wraz z 

przystąpieniem do UE i Rady Europy, RP wdrożyła oraz wdraża standardy regionalne ochrony 

praw uchodźców. Wśród tych standardów są także wytyczne w zakresie traktowania oraz 

rozpatrywania wniosków o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez 

opieki. Pomimo recypowania do polskiego porządku prawnego postanowień aktów prawa 

międzynarodowego oraz implementacji prawa wspólnotowego, istnieje wiele obszarów 

w zakresie praw małoletniego bez opieki, jako strony w postępowaniu o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej, aby efektywnie chronić oraz zapewnić małoletnim pełnię praw 

i należyte traktowanie w procedurze uchodźczej w RP.   

Nie sposób nie wspomnieć o przepisach proceduralnych regulujących proces nadawania 

statusu uchodźcy małoletnim bez opieki. O ile prawo materialne, czyli przesłanki nadania 

statusu uchodźcy są takie same dla dorosłych jak i dla dzieci, o tyle procedury mogą a nawet 

muszą się różnić i być kształtowane odmiennie w stosunku do osób potrzebujących specjalnego 

traktowania z uwagi na pewne cechy (np.: niepełnosprawność, wiek). Ponieważ reżim 

międzynarodowej ochrony uchodźców wyznacza przesłanki uznania za uchodźcę, określenie 

procedury pozostaje w gestii poszczególnych państw. Jak się wydaje, standardy UE, jak 

i państw członkowskich UE, w tym Polski, jawią się jako wyjątkowo doprecyzowane 

i postępowe w zakresie poziomu ochrony. Standardy te są nadal rozwijane oraz zapewnione 

jest w ramach kontroli TSUE baczenie na ich przestrzeganie.  

Wyzwaniem w polskiej procedurze rozpatrywania wniosków małoletnich bez opieki są 

zapewnienie należytej reprezentacji małoletniemu przed organami a następnie sądem 

administracyjnym oraz zapewnienie udziału kuratora do ochrony i zabezpieczenia najlepszego 

interesu małoletniego. Połączenie funkcji kuratora i opiekuna faktycznego w jedną instytucję, 

oceniam jako negatywne zjawisko dla zabezpieczenia praw i najlepszego interesu małoletnich 
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bez opieki. Zasadnym byłoby, aby rozdzielono te funkcje i kuratorami zostali profesjonalni 

pełnomocnicy (adwokaci, radcowie prawni) a opiekunami faktycznymi pracownicy organizacji 

międzynarodowych lub instytucji zajmującymi się dziećmi i uchodźcami. Znajomość prawa 

i procedur oraz doświadczenie w pracy organów administracji i sądów, daje pełną legitymację 

oraz przewagę profesjonalnym pełnomocnikom w zabezpieczeniu najlepszych interesów 

małoletniego bez opieki podczas rozpatrywania jego wniosku o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej na etapie sprawy administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Stopień 

skomplikowania prawa materialnego i procedur administracyjnych oraz sądowo 

administracyjnych, nie daje możliwości skutecznego reprezentowania i działania w imieniu 

małoletniego bez opieki przez osoby nieposiadające odpowiedniego przygotowania oraz 

praktyki administracyjnej i sądowej. Poza tym, w aktualnym stanie prawnym kurator, nie ma 

uprawnienia do sporządzenia i wniesienia skutecznej skargi kasacyjnej od orzeczenia 

wojewódzkiego sądu administracyjnego. Tym samym, aby wywieść skuteczną skargę 

kasacyjną, niezbędne jest zaangażowanie w sprawę adwokata lub radcy prawnego. Często 

zdarza się, że na etapie skargi kasacyjnej, profesjonalny pełnomocnik nie jest w stanie 

skutecznie pomóc, tak jakby mógł to zrobić na etapie postępowania przed organami 

administracji. Co jest także ważne, to to, że wynagrodzenie profesjonalnych pełnomocników 

i kuratorów zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 marca 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez 

kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej886, ustala się w kwocie 

nieprzekraczającej 40% stawek minimalnych za czynności adwokackie określonych 

w przepisach wykonawczych, a w przypadku gdy kuratorem jest radca prawny - w kwocie 

nieprzekraczającej 40% stawek minimalnych za czynności radców prawnych określonych 

w przepisach wykonawczych, w obu przypadkach nie mniej niż 60 zł. Tak więc wyznaczanie 

kuratorami profesjonalnych pełnomocników, nie jest także obciążające dla budżetu Skarbu 

Państwa, co jest kolejnym argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem.  

Ponadto istotą rozdzielenia funkcji kuratora na kuratora jako profesjonalnego 

pełnomocnika i opiekuna faktycznego, jest podział ról dbania o najlepszy interes małoletniego 

w trakcie procedur administracyjnych i sądowych, od dbania o najlepszy interes małoletniego 

i troszczenie się o jego rozwój i warunki bytowe. Opiekun faktyczny, jako osoba przygotowana 

z uwagi na wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i znająca 

problematykę i realne potrzeby uchodźców, mogłaby lepiej zaopiekować się i wesprzeć 

 
886 Dz.U. z 2018 r. poz. 536. 
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w prawidłowym rozwoju małoletniego bez opieki. Znajomość języka i kultury kraju z jakiego 

przybył małoletni bez opieki, jest kluczowa do zdobycia zaufania i pokierowania małoletniego 

bez opieki, aby podczas procedury administracyjnej ujawnił wszelkie niezbędne fakty 

i szczegóły niezbędne do prawidłowej oceny jego wniosku o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej. Takie zabezpieczenie najlepszego interesu małoletniego bez opieki, 

poprzez rozdzielenie obu tych funkcji, na funkcję procesową i funkcję bytową (faktyczną), jest 

słusznym rozwiązaniem. Pozwoliłoby to na specjalizację oraz skupienie się poszczególnych 

osób na wykonywaniu swoich zadań w sposób najpełniejszy i najbardziej korzystny dla 

małoletniego. Poza tym mogłaby iść za tym szeroka specjalizacja połączona ze szkoleniami 

osób udzielającymi pomocy małoletnim bez opieki, zarówno szkolenia dla prawników jak i dla 

opiekunów faktycznych.  

W polskiej procedurze uchodźczej istnieje związek pomiędzy polską kontrolą 

administracyjną i sądowoadministracyjną nad wykonywaniem i przestrzeganiem 

międzynarodowych oraz regionalnych standardów ochrony praw małoletnich bez opieki 

w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej na terytorium RP. Procedura 

administracyjna w polskim reżimie uchodźczym gwarantuje małoletniemu bez opieki pewien 

poziom ochrony, zarówno ochrony materialnej jak i procesowej. Ochrona ta m.in. z uwagi na 

połączenie funkcji kuratora i opiekuna prawnego, ale także z uwagi na małą ilość szkoleń 

personelu zajmującego się małoletnimi bez opieki, jest niewystarczająca pomimo, że spełnia 

literalnie wymagania umów międzynarodowych i przepisów wspólnotowych. Pomimo 

poprawnej implementacji prawa UE, to wykonywanie prawa przez organy w polskiej 

procedurze uchodźczej oraz jego interpretacja, nie jest należycie wykonywana oraz nie 

uwzględnia ducha aktów prawa uniwersalnego i regionalnego. Zatem sądownictwo 

administracyjne w polskich realiach, stoi na straży wskazywania i korygowania błędnej 

praktyki organów wynikającej ze złego interpretowania przepisów i ich stosowania.  

Hipoteza 4 brzmiała: „Istnieje związek pomiędzy polską kontrolą administracyjną 

i sądowo-administracyjną nad wykonywaniem i przestrzeganiem międzynarodowych oraz 

regionalnych standardów ochrony praw małoletnich bez opieki w postępowaniu o udzielenie 

ochrony prawnomiędzynarodowej na terytorium RP”.  

Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie, gdyż niezwykle ważną rolę w prawie 

uchodźczym w Polsce, odgrywa kontrola administracyjna i sądowoadministracyjna nad 

wykonywaniem i przestrzeganiem międzynarodowych oraz regionalnych standardów ochrony 

praw małoletnich bez opieki w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej. 



232 
 

Jak wskazuje doświadczenie ETPC w sprawach uchodźczych, nawet najlepiej skonstruowane 

procedury czy gwarancje prawne, kiedy są źle interpretowane i wykonywane przez stosujących 

prawo, są bezużyteczne a nawet krzywdzące. Dlatego też tak ważnym jest, aby nad organami 

stosującymi prawo w zakresie praw uchodźców, w tym małoletnich bez opieki, istniał organ 

sądowy kontrolujący decyzje administracyjne i decyzje kuratora. Te zadania, jak zostało to 

wskazane w polskim porządku prawnym spełnia sądownictwo administracyjne z NSA na czele. 

Stanowi ono oręż w dbaniu nad przestrzeganiem praw człowieka i uchodźcy na terytorium RP. 

Sądowoadministracyjna kontrola postępowań w sprawie nadania statusu uchodźcy w Polsce, 

wynika z norm konstytucyjnych wskazanych w art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz art. 184 

Konstytucji RP, gwarantujących wszystkim osobom przebywającym na terenie RP ochronę ich 

praw i zapewniającym jednostkom kontrolę sądową dochodzonych przez nich praw. Jednakże 

również w Konstytucji RP w art. 31 ust. 3 i 37 ust. 2 wskazano, że prawa i wolności 

cudzoziemców mogą być ograniczane w drodze ustawy. W postępowaniu 

sądowoadministracyjnym w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej, sąd dokonuje 

kontroli zgodności z prawem zaskarżonej decyzji na skutek skargi wnioskodawcy. Sąd orzeka 

w granicach danej sprawy, nie jest jednakże związany zarzutami skargi. Sądy administracyjne 

kontrolując postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, kontrolują zgodność krajowych 

decyzji administracyjnych, zarówno z przepisami prawa krajowego, jak unijnego 

i międzynarodowego. Ochrona cudzoziemców oparta jest na krajowej procedurze, jednak musi 

spełniać normy zawarte w międzynarodowych regulacjach, w tym Konwencji Genewskiej, 

EKPC, Karcie Praw Podstawowych UE i dyrektywach unijnych, a także Traktacie o Unii 

Europejskiej i Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz ogólnie pojętej zasadzie non 

refoulement. Dlatego na sądach administracyjnych spoczywa dwojaki obowiązek. Po pierwsze 

rozstrzygają one o prawidłowości kontrolowanych aktów prawnych z prawem krajowym, 

unijnym i międzynarodowym, a po drugie rozstrzygają one niejako „konflikty” występujące 

między prawem wewnętrznym a międzynarodowym i unijnym. Sądy muszą mieć przy tym na 

uwadze prymat prawa unijnego i wiążących Polskę traktatów międzynarodowych. Wyroki 

polskich sądów administracyjnych uwzględniają także standardy formułowane przez TSUE 

i ETPC, co pozytywnie wpływa na podnoszenie standardu ochrony praw uchodźców w RP. 

W pewnych przypadkach sądy administracyjne mogą wydać orzeczenie merytoryczne i niejako 

zastąpić organ w wydaniu decyzji administracyjnej w zakresie małoletniego bez opieki. Taka 

kontrola nad organami administracji rządowej, wobec przedstawionych w niniejszej dysertacji 

wielu nieprawidłowościach w praktyce organów, jest jak najbardziej pożądana. W swych 

orzeczeniach sądy nie tylko mogą rozstrzygnąć indywidualną sprawę administracyjną, ale także 
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dokonać oceny stosowania lub interpretacji prawa przez organy. Takie możliwości legalnego 

wpływania na praktykę organów przez sądy administracyjne, są niezwykle cenne w czasach 

kryzysu migracyjnego, jakiego aktualnie doświadczamy.   

Nie może ujść z pola widzenia, że organy administracji rządowej dokonujące oceny 

wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, nie są wolne od nacisków władzy 

wykonawczej, co potwierdzają wspominane wyroki ETPC z 23 lipca 2020 r. M.K. i inni 

przeciwko Polsce oraz z 8 lipca 2021 r. D.A. i inni przeciwko Polsce. Poddanie decyzji organów 

rozpatrujących wnioski uchodźcze kontroli niezależnych sądów administracyjnych, wpływa 

niewątpliwie na ich jakość i przestrzeganie międzynarodowych norm ochrony uchodźców, 

a także na kształtowanie się jednolitości w orzecznictwie organów i sądów administracyjnych. 

Należy uznać to za pożądany rozwój prawa uchodźczego i praktyki jego stosowania na 

terytorium RP.  

W tym zakresie nie można pominąć bogatego orzecznictwa ETPC, które wpłynęło 

ożywczo i zdynamizowało system ochrony uchodźców w Polsce. Jak się wydaje, bez niego 

Konwencja Genewska i Protokół Nowojorski pozostałyby na gruncie europejskim, aktem 

prawa zawierającym pewną dozę anachronizmu887 a w realiach polskich brak byłoby organu 

nadzorczego (ETPC) kontrolującego rząd RP w zakresie przestrzegania procedur jak i praw 

zagwarantowanych uchodźcom. Jak wskazał P. Świtalski europejski wymiar działań NZ, 

zwłaszcza w zakresie praw człowieka, ma wiele elementów stycznych z Radą Europy888. 

W tym sensie system ochrony praw uchodźców twórczo interpretowany przez orzecznictwo 

ETPC może być traktowany jako podsystem ochrony praw człowieka889. Trzeba zauważyć, że 

związek pomiędzy prawem ochrony uchodźców a prawem człowieka jest na tyle istotny. 

Pozwala w pełni określić zobowiązania państwa oraz wpływać na praktykę dotycząca 

traktowania uchodźców.  

Nadal problemem pozostaje egzekwowanie podejmowania właściwych zachowań przez 

poszczególne państwa w zakresie ochrony praw uchodźców. Egzekucja postanowień 

traktatowych natrafia na utrudnienia zarówno na poziomie uniwersalnym - ogólnoświatowym, 

 
887 D. Joly, Global Changes in Asylum Regimes. Closing Doors, [w:] Migration Minorities and Citizenship, 

Hampshire 2002.  
888 P. Świtalski, Rola Rady Europy w systemie organizacji międzynarodowych, [w:] Rada Europy a przemiany 

demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009, red. J. Jaskiernia, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 13.  
889 M. Kowalski, Europejska Konwencja Praw Człowieka a ochrona, [w:] Prawa Człowieka w XXI wieku – 

wyzwania dla ochrony prawnej, C. Mik red., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. Dom 

Organizatora, Toruń 2005, s. 197.  
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jak i w ramach międzynarodowych organizacji regionalnych. Przyczyn tego stanu upatrywać 

należy w braku interesu państw pochodzenia do rozwiązania problemu uchodźstwa. Bardzo 

często to właśnie przez te państwa dochodzi do prześladowania, a w rezultacie do migracji. 

Wydaje się zatem oczywistym fakt, iż państwa te nie są zainteresowane, ani nie mają interesu, 

aby stworzyć zachęty lub sposobności do powrotu i nie są zainteresowane rozwiązaniem tego 

problemu. Wspólną cechą państw, które dopuszczają się prześladowań jest łamanie praw 

człowieka. Ich działania niestety nie skupiają się także na zapewnieniu ochrony podstawowych 

praw i wolności człowieka w przyszłości. 
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