
EASO
Poradnik praktyczny 
dotyczący rejestracji

Składanie wniosków  
o udzielenie ochrony  

międzynarodowej

Seria poradników  
praktycznych EASO

Grudzień 2021





EASO
Poradnik praktyczny 
dotyczący rejestracji

Składanie wniosków  
o udzielenie ochrony  

międzynarodowej

Seria poradników  
praktycznych EASO

Grudzień 2021



Dokument ukończony w listopadzie 2021 r.

Ani Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), ani żadna osoba działająca w imieniu EASO nie 
ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszczonych poniżej informacji.

Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2022

© Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, 2022

Print ISBN 978-92-9476-744-8 doi:10.2847/746867 BZ-04-19-325-PL-C
PDF ISBN 978-92-9476-725-7 doi:10.2847/211429 BZ-04-19-325-PL-N

Ilustracja na okładce, Сергей Марков, © iStock,2018

Kopiowanie dozwolone pod warunkiem podania źródła. Wykorzystywanie lub powielanie zdjęć i innych 
materiałów, co do których EASO nie przysługują prawa autorskie, wymaga bezpośredniej zgody właściciela 
praw.



Poradnik praktyczny dotyczący rejestracji | Składanie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej

5

O poradniku
Dlaczego przygotowano niniejszy poradnik? Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) ma za 
zadanie wspierać państwa członkowskie UE oraz państwa stowarzyszone (państwa UE+ (1)) między innymi 
przez organizowanie szkoleń, podnoszenie standardów jakości oraz zbieranie informacji o kraju pochodzenia 
w sposób spójny we wszystkich państwach. Zgodnie z ogólnym założeniem, jakim jest wspieranie 
państw UE+ w osiąganiu wspólnych norm i realizowaniu wysokiej jakości procesów w ramach wspólnego 
europejskiego systemu azylowego (WESA), EASO opracowuje wspólne praktyczne narzędzia i wytyczne.

W Poradniku praktycznym EASO dotyczącym rejestracji: Składanie wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej nacisk położono zarówno na występowanie z wnioskiem, jak i na jego składanie, aby 
opracować wyczerpujący przegląd dobrych praktyk. Na potrzeby niniejszego poradnika praktycznego 
procedurę rejestracji rozumie się jako cały proces związany z przyjęciem wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, obejmujący zarówno wystąpienie z wnioskiem, jak i jego złożenie, jak przewidziano 
w wersji przekształconej dyrektywy w sprawie procedur azylowych.

W jaki sposób opracowano niniejszy poradnik praktyczny? Niniejszy poradnik został opracowany przez 
ekspertów z całego obszaru UE+, przy cennym wkładzie Komisji Europejskiej, Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i Europejskiej Sieci na rzecz Bezpaństwowości (2). 
Wsparcie i koordynację działań związanych z opracowaniem niniejszego poradnika zapewnił EASO. Przed 
ukończeniem poradnika poddano go konsultacjom z udziałem wszystkich państw UE+ za pośrednictwem 
sieci procedur azylowych EASO.

Do kogo skierowany jest niniejszy poradnik? Niniejszy poradnik praktyczny przygotowano przede wszystkim 
z myślą o pracownikach właściwych organów krajowych odpowiedzialnych za rejestrację wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej (zarówno na etapie wystąpienia z wnioskiem, jak i jego złożenia). Poza zapewnieniem 
uporządkowanych wytycznych niniejszy poradnik praktyczny można także wykorzystać jako narzędzie do oceny 
jakości lub narzędzie szkoleniowe pomocne dla przełożonych, szefów zespołu i kierowników.

Jaki jest charakter powiązań między niniejszym poradnikiem a innymi instrumentami EASO? Podobnie 
jak wszystkie narzędzia wsparcia EASO, również Poradnik praktyczny EASO dotyczący rejestracji: 
składanie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej powstał w oparciu o standardy wspólnego 
europejskiego systemu azylowego. Należy z niego korzystać łącznie z innymi dostępnymi narzędziami 
praktycznymi. W szczególności na potrzeby urzędników pierwszego kontaktu EASO i Frontex opracowały 
Praktyczne narzędzia dla urzędników pierwszego kontaktu: dostęp do procedury azylowej. Inne przydatne 
poradniki to Wytyczne EASO dotyczące procedury rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu: standardy 
operacyjne i wskaźniki, Poradnik praktyczny EASO: Przesłuchanie, Poradnik praktyczny EASO na temat 
oceny wieku, Poradnik praktyczny EASO: Wdrażanie rozporządzenia Dublin III – indywidualna rozmowa 
i ocena dowodów oraz Narzędzie EASO służące do identyfikacji osób o szczególnych potrzebach (IPSN). 
Wszystkie narzędzia EASO są publicznie dostępne na stronie internetowej EASO.

Zastrzeżenie prawne
Niniejszy poradnik został opracowany bez uszczerbku dla zasady, że jedynie Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej może dokonywać miarodajnej wykładni prawa Unii.

(1) Do państw UE+ zalicza się 27 państw członkowskich UE, a także Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię.

(2) Uwaga: ukończony poradnik niekoniecznie odzwierciedla stanowiska UNCHR lub Europejskiej Sieci na rzecz Bezpaństwowości.

https://euaa.europa.eu/publications?field_category_target_id=All&field_geo_coverage_target_id=&field_keywords_target_id=&title=Practical+tools+for+first-contact+officials
https://euaa.europa.eu/pl/publications/wytyczne-dotyczace-procedury-rozpatrywania-wniosku-o-udzielenie-azylu
https://euaa.europa.eu/pl/publications/wytyczne-dotyczace-procedury-rozpatrywania-wniosku-o-udzielenie-azylu
https://euaa.europa.eu/pl/publications/wytyczne-dotyczace-procedury-rozpatrywania-wniosku-o-udzielenie-azylu
https://euaa.europa.eu/pl/publications/praktyczny-przewodnik-easo-na-temat-oceny-wieku
https://euaa.europa.eu/pl/publications/praktyczny-przewodnik-easo-na-temat-oceny-wieku
https://euaa.europa.eu/pl/publications/praktyczny-przewodnik-easo-na-temat-oceny-wieku
https://euaa.europa.eu/pl/publications/praktyczny-przewodnik-easo-na-temat-oceny-wieku
https://ipsn.easo.europa.eu/pl/ipsn-tool
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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Wprowadzenie
Rejestracja wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej jest pierwszym krokiem rozpoczynającym 
procedurę azylową. Pod wieloma względami jest to kluczowy etap tej procedury. Rejestracja zapewnia 
przede wszystkim ochronę przed zawracaniem na granicy wszystkim osobom, które chcą ubiegać 
się o ochronę międzynarodową. Stanowi ona również podstawę do rozpatrzenia wniosku i zapewnia 
skuteczne przyporządkowywane wniosku do prawidłowej procedury rozpatrywania wniosku. Zbieranie 
danych w sposób wiarygodny możliwe jest tylko wówczas, gdy wnioskodawcy otrzymają potrzebne 
im wsparcie. Wskutek identyfikacji wnioskodawców potencjalne podatnych na zagrożenia rejestracja 
zapewnia również, aby otrzymali oni potrzebne wsparcie w najkrótszym możliwym terminie, dzięki czemu 
będą mogli w pełni uczestniczyć w procedurze azylowej.

Słowa „rejestracja” w kontekście procedur azylowych używa się często na dwa sposoby – w odniesieniu 
do rejestracji wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz rejestracji złożenia 
tego wniosku. Niniejszy poradnik praktyczny omawia oba te kroki, które w wielu państwach UE+ ujęte 
są w jednym etapie procedury. Poradnik ma pomóc specjalistom ds. rejestracji w zapewnieniu, aby ich 
codzienna praca polegająca na rejestracji wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej była zgodna 
ze wspólnymi europejskimi normami w zakresie rejestracji.

Po przedstawieniu ram prawnych (rozdział I „Trzy etapy dostępu do procedury azylowej”) w niniejszym 
poradniku praktycznym opisano w pierwszej kolejności główne cechy środowiska rejestracji, dzięki 
którym możliwe jest zbieranie poufnych i wiarygodnych danych (rozdział II „Środowisko rejestracji”).

Sama rejestracja składa się z trzech głównych działań: udzielania informacji wnioskodawcy (rozdział 
III „Dostarczanie informacji”), zbierania danych o wnioskodawcy (rozdział IV „Gromadzenie danych 
rejestracyjnych”) oraz identyfikacji potencjalnych wnioskodawców wymagających szczególnej 
troski i przypadków podlegających systemowi dublińskiemu, a także kierowania ich do właściwej 
procedury rozpatrywania wniosku (rozdział V „Identyfikacja i przekazanie sprawy”). Wokół tych kwestii 
skoncentrowano trzy główne rozdziały niniejszego poradnika praktycznego.

Po zebraniu danych i skierowaniu wnioskodawców w celu otrzymania wsparcia wnioskodawcy 
otrzymują dokument potwierdzający ich status jako osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej (rozdział VI „Dokument potwierdzający status osoby ubiegającej się o udzielenie 
ochrony międzynarodowej”). Uzupełnieniem informacji na temat procedury rejestracji jest specjalna 
sekcja opisująca konkretne wymogi rejestracji kolejnych wniosków (rozdział VII „Rejestracja kolejnych 
wniosków”). 

Ponadto w poradniku omówiono poszczególne metody, które można zastosować podczas procedury 
rejestracji w celu weryfikacji zebranych danych (rozdział VIII „Weryfikacja danych”). W końcowej 
części poradnika zawarto informacje na temat sposobu wykorzystywania danych rejestracyjnych na 
początkowym etapie procedury rozpatrywania wniosku (rozdział IX „Znaczenie danych rejestracyjnych 
dla etapu rozpatrywania wniosku”).

Ponadto w załącznikach przygotowano dwie listy kontrolne przyjazne dla użytkownika. W pierwszej 
przedstawiono przegląd pól danych rejestracyjnych wymaganych zazwyczaj od wnioskodawcy podczas 
rejestracji, a w drugiej opisano rodzaje informacji, których należy udzielić wnioskodawcy zgodnie 
z wspólnym europejskim systemem azylowym (WESA). 

9
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I. Trzy etapy dostępu do procedury 
azylowej

W dorobku w zakresie prawa azylowego UE wprowadzono szereg pojęć prawnych istotnych dla procesu 
rejestracji. W szczególności w art. 6 dyrektywy w sprawie procedur azylowych (APD) (3) wyróżnia się 
następujące etapy dostępu do procedury azylowej: wystąpienie z wnioskiem, jego rejestrację oraz 
złożenie wniosku o udzielenie azylu (rys. 1).

W zależności od uwarunkowań krajowych rejestracja i złożenie wniosku mogą odbywać się jednocześnie 
lub osobno. W przypadku gdy te dwa etapy przeprowadza się oddzielnie, na etapie rejestracji zbierane są 
zwykle podstawowe dane, co pozwala, jako minimum, na praktyczną organizację wstępnego przyjęcia. 
Dodatkowe szczegółowe dane zbierane są na etapie składania wniosku.

Rys. 1. Etapy dostępu do procedury azylowej na podstawie art. 6 APD (4)

Wystąpienie 
z wnioskiem

Rejestracja 
wniosku

Złożenie 
wniosku

A. Wystąpienie z wnioskiem
Wyrażenie do organu zamiaru wystąpienia o udzielenie ochrony międzynarodowej stanowi wystąpienie 
z wnioskiem (motyw 27 i art. 6 ust. 1 APD). Za wnioskodawcę uznaje się każdego, kto wyraził zamiar 
wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, co wiąże się z nadaniem tej osobie 
wszelkich praw i nałożeniem na nią wszelkich obowiązków wynikających z tego statusu.

Jeżeli wystąpiono z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej do organu, który nie jest 
właściwy do jego rejestrowania zgodnie z prawem krajowym, organ ten jest zobowiązany do przesłania 
akt właściwemu organowi w celu zarejestrowania wniosku, tak aby wnioskodawca mógł skorzystać ze 
świadczeń materialnych w ramach przyjmowania określonych w art. 17 dyrektywy w sprawie warunków 
przyjmowania(RCD) (5).

(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania 
i cofania ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona), Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 60.

(4) EASO, Podręcznik dla osób przeprowadzających szkolenia dotyczący rejestracji osób ubiegających się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej we Włoszech (dokument zastrzeżony), Rzym, 2020.

(5) Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2020 r., Ministerio Fiscal [Hiszpania]/VL, C-36/20, 
ECLI:EU:C:2020:495. Podsumowanie dostępne jest w bazie orzecznictwa EASO.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32013L0032
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227722&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38574350
https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1117
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Jakie prawa i obowiązki wiążą się z wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie 
ochrony międzynarodowej?

Od momentu wystąpienia z wnioskiem wnioskodawca:

• ma prawo pozostać na terytorium państwa członkowskiego, w tym na granicy lub w strefach 
tranzytowych na okres trwania procedury azylowej (art. 9 APD) (6);

• otrzymuje informacje w języku, który wnioskodawca rozumie (art. 12 ust. 1 lit. a) APD);

• ma w razie potrzeby dostęp do tłumacza w celu przedłożenia swojej sprawy (art. 12 ust. 1 lit. b) APD);

• ma możliwość kontaktu z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 
lub z jakąkolwiek inną organizacją świadczącą pomoc prawną (art. 12 ust. 1 lit. c) APD);

• jest oceniany pod kątem potencjalnej potrzeby zapewnienia szczególnych gwarancji 
proceduralnych lub szczególnych potrzeb w zakresie przyjmowania (art. 24 ust. 1 APD i art. 22 
ust. 1 RCD (7));

• ma zapewnione świadczenia materialne w ramach przyjmowania pozwalające na odpowiedni 
poziom życia, gwarantujący mu utrzymanie i ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego (art. 17 
RCD) (8);

• otrzymuje gwarancję, że wspomniany poziom życia będzie zapewniany w przypadku osób 
szczególnej troski, jak również w przypadku osób zatrzymanych (art. 17 i 21 RCD);

• otrzymuje w razie zatrzymania gwarancje prawne, w tym konkretne gwarancje dla osób 
wymagających specjalnej troski oraz wnioskodawców ze szczególnymi potrzebami w zakresie 
przyjmowania (art. 8, 9, 10 i 11 RCD);

• w razie zatrzymania ma realny dostęp do organizacji i osób świadczących pomoc i doradztwo 
(art. 8 APD);

• objęty jest niezbędną opieką zdrowotną, która obejmuje przynajmniej opiekę medyczną 
w nagłych przypadkach oraz podstawowe leczenie chorób i poważnych zaburzeń psychicznych; 
ponadto wnioskodawcom o szczególnych potrzebach w zakresie przyjmowania zapewniona jest 
niezbędna pomoc medyczna lub inna, w tym, w stosownych przypadkach, odpowiednia opieka 
medyczna w zakresie zdrowia psychicznego (art. 19 RCD);

• otrzymuje pomoc, w przypadku dzieci bez opieki, w poszukiwaniu rodzin w najkrótszym 
możliwym terminie po wystąpieniu z wnioskiem, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesu 
dziecka (art. 24 RCD);

• otrzymuje gwarancję, że podczas zapewniania zakwaterowania przestrzegana będzie zasada 
jedności rodziny (art. 12 RCD);

(6) Zastosowanie ma kilka wyjątków, mianowicie gdy wnioskodawca jest uznawany za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa 
lub stanowi zagrożenie dla społeczności państwa (art. 21 ust. 2 dyrektywy w sprawie kwalifikowania), a także w przypadku 
określonych rodzajów kolejnych wniosków (art. 41 APD), w kontekście ekstradycji (art. 9 ust. 2 APD) i tylko w zakresie, w jakim 
przestrzegana jest zasada non-refoulement. 

(7) 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.U. L 180 z 29.6.2013, 
s. 96).

(8) „Świadczenia materialne w ramach przyjmowania” określono w art. 2 lit. g) RCD jako „warunki przyjmowania, które obejmują 
zakwaterowanie, wyżywienie i odzież świadczone w naturze lub jako świadczenia pieniężne, talony, lub połączenie tych trzech 
form pomocy oraz dzienne diety”.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32013L0033
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• ma możliwość odwołania od decyzji w sprawie przyznania, cofnięcia lub ograniczenia warunków 
przyjmowania lub decyzji dotyczącej swobody przemieszczania i pobytu (art. 26 RCD);

• ma obowiązek współpracy z organami (art. 13 ust. 1 APD).

B. Rejestracja
Po wystąpieniu z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej należy go zarejestrować. Rejestracja 
oznacza wpisanie do rejestru zamiaru ubiegania się przez wnioskodawcę o ochronę. Państwa UE+ 
muszą wyznaczyć organy, które zgodnie z prawem krajowym są właściwe do rejestrowania wniosków 
o udzielenie ochrony międzynarodowej (art. 6 ust. 1 APD).

Jakie prawa i obowiązki wiążą się z etapem rejestracji?

Z etapem rejestracji nie wiążą się żadne szczególne prawa ani obowiązki poza prawami i obowiązkami 
wynikającymi z wystąpienia z wnioskiem. Celem tego etapu jest utworzenie oficjalnego wpisu, dzięki 
któremu wnioskodawca będzie mógł skutecznie korzystać z tych praw i będzie w stanie wypełniać 
wspomniane obowiązki (motyw 27 APD). Z tego powodu rejestracji należy dokonać tak szybko, jak to 
możliwe z uwzględnieniem terminów określonych w art. 6 APD.

Maksymalnie: 3 dni robocze

Wystąpienie 
z wnioskiem 
do organów 
właściwych do ich 
rejestrowania

Maksymalnie: 6 dni roboczych

Wystąpienie 
z wnioskiem 
do innych organów, 
tj. niewłaściwych 
do ich rejestrowania

10 dni roboczych

Duża liczba 
wnioskodawców 
występujących
z wnioskiem 
jednocześnie, 
co znacznie utrudnia 
przestrzeganie terminu 
3 lub 6 dni.

C. Złożenie wniosku
Państwa UE+ mają obowiązek zapewnić, aby osoba, która występuje z wnioskiem o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, miała możliwość jak najszybszego złożenia wniosku (art. 6 ust. 2 APD). Państwa 
UE+ muszą wyznaczyć organy, które zgodnie z prawem krajowym są właściwe do składania wniosków 
o udzielenie azylu (art. 6 ust. 1 APD). Jeśli jednak osoba nie złoży wniosku, organ rozstrzygający może 
podjąć decyzję o umorzeniu procedury (art. 6 ust. 2 i art. 28 APD).

Złożenie wniosku kończy procedurę rejestracji. W tym momencie rozpoczyna się procedura 
rozpatrywania wniosku.
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Państwa UE+ mogą ustanowić dodatkowe przepisy związane ze składaniem wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej. Przykładowo przepisy krajowe mogą zawierać wymóg składania wniosków 
osobiście lub w wyznaczonym miejscu (art. 6 ust. 3 APD).

Te trzy etapy dostępu do procedury azylowej – wystąpienie z wnioskiem o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, jego rejestracja i złożenie – niekoniecznie odpowiadają trzem osobnym etapom tego 
procesu. APD pozwala na połączenie etapu rejestracji i składania wniosku w jeden krok, o ile spełnione 
są wymogi ogólne, w tym terminy rejestracji i możliwość złożenia wniosku. Kilka państw UE+ łączy te 
dwa etapy w jeden etap proceduralny, podczas gdy inne uważają, że rejestracja i składanie wniosków są 
odrębnymi etapami o różnych skutkach prawnych. Jeżeli wnioskodawca występuje z wnioskiem po raz 
pierwszy bezpośrednio do organów odpowiedzialnych za rejestrację i składanie wniosków, te trzy etapy 
można nawet połączyć w jeden.

W przypadku gdy wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku po etapie rejestracji, należy 
go poinformować o sposobie i miejscu złożenia wniosku, a także o konsekwencjach niezłożenia 
wniosku. Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem specjalnego formularza wypełnianego przez 
wnioskodawcę, formularz wręcza się przy rejestracji wraz z informacją o tym, jak złożyć go do organu 
rozstrzygającego. Jeżeli wniosek jest składany osobiście w wyznaczonym miejscu po dokonaniu 
rejestracji, zaleca się wprowadzenie systemu do zarządzania terminami, który w momencie rejestracji 
umożliwiłby również poinformowanie wnioskodawcy na piśmie o dokładnym miejscu i czasie złożenia 
wniosku. Aby zapewnić jak najszybsze złożenie wniosku, zaleca się także wprowadzenie systemu 
monitorowania, który pozwoli śledzić upływ czasu między zarejestrowaniem wniosku a jego złożeniem.

Jakie prawa i obowiązki wiążą się z etapem składania wniosku?

Z etapem składania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej związane są dodatkowe konkretne 
prawa i obowiązki. Należą do nich:

• rozpoczęcie biegu procedury rozpatrywania wniosku (art. 31 ust. 3 APD);

• początek terminu dla procesu ustalania państwa UE+ odpowiedzialnego za rozpatrzenie 
wniosku (9) (art. 20 ust. 1 rozporządzenia Dublin III) (10);

• następujące prawa gwarantowane na mocy RCD, zgodnie z którymi wnioskodawca:

 κ jest informowany w rozsądnym czasie (tj. nieprzekraczającym 15 dni od złożenia wniosku) 
o świadczeniach oraz o obowiązkach dotyczących warunków przyjmowania, a także 
o organizacjach lub grupach osób świadczących szczególną pomoc prawną oraz takich, które 

(9) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił, że „art. 20 ust. 2 rozporządzenia Dublin III należy interpretować w ten 
sposób, że wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej uważa się za złożony, gdy pisemny dokument – sporządzony przez 
organ publiczny i zaświadczający, że obywatel państwa trzeciego wniósł o udzielenie mu ochrony międzynarodowej – został 
doręczony organowi zobowiązanemu do wykonania obowiązków wynikających z tego rozporządzenia i, w danym wypadku, 
gdy organowi temu doręczono jedynie zasadnicze informacje zawarte w takim dokumencie, lecz nie sam dokument lub jego 
kopię”. Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 lipca 2017 r. Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik 
Deutschland, C-670/16, ECLI:EU:C:2017:587. Podsumowanie dostępne jest w bazie orzecznictwa EASO.

(10) 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 bezpaństwowca 
(wersja przekształcona) (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38019560
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38019560
https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=211&returnurl=/pages/searchresults.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32013R0604
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mogą świadczyć pomoc lub udzielić informacji o dostępnych warunkach przyjmowania, w tym o 
opiece zdrowotnej (art. 5 RCD) (11);

 κ w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej otrzymuje 
dokument wydany na jego nazwisko, potwierdzający jego status wnioskodawcy i poświadczający, 
że uzyskał on zezwolenie na pobyt na terytorium państwa UE+, podczas gdy jego wniosek ma być 
lub jest rozpatrywany (art. 6 RCD);

 κ ma możliwość uzyskania dokumentu podróży, jeśli zaistnieją ważne powody humanitarne 
wymagające obecności tych osób w innym państwie (art. 6 RCD);

 κ ma prawo swobodnie przemieszczać się w granicach terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego lub na obszarze wyznaczonym im przez państwa UE+ (art. 7 RCD);

 κ uzyskuje, w przypadku dzieci, dostęp do systemu kształcenia na podobnych warunkach jak 
obywatele, którego to dostępu nie można odroczyć na okres dłuższy niż 3 miesiące od daty 
złożenia wniosku (art. 14 RCD); w razie potrzeby organizuje się zajęcia przygotowawcze, w tym 
kursy językowe, mające na celu ułatwienie dostępu do systemu kształcenia oraz uczestnictwa 
w nim (art. 14 RCD);

 κ otrzymuje dostęp do rynku pracy nie później niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku, jeżeli 
właściwy organ nie podjął jeszcze decyzji w pierwszej instancji, a wnioskodawca nie ponosi 
odpowiedzialności za tę zwłokę (art. 15 RCD, z możliwością wprowadzenia lub utrzymania 
korzystniejszych przepisów zgodnie z art. 4 RCD); państwa UE+ mogą zezwolić wnioskodawcom 
na dostęp do szkolenia zawodowego niezależnie od tego, czy mają oni dostęp do rynku pracy 
(art. 16 RCD).

Do zapamiętania

• Dostęp do procedury azylowej składa się z trzech etapów: wystąpienia z wnioskiem o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, rejestracji i złożenia wniosku.

• Wystąpienie z wnioskiem wiąże się z przyjęciem przez osobę ubiegającą się o udzielenie 
ochrony międzynarodowej praw i obowiązków, w tym prawa do pozostawania w kraju.

• Podczas rejestracji generowany jest oficjalny wpis zaświadczający, że wnioskodawca pragnie 
ubiegać się o ochronę międzynarodową, odnotowując tym samym, że wnioskodawca jest osobą 
ubiegającą się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

• Złożenie wniosku kończy procedurę rejestracji – od tego momentu rozpoczyna się procedura 
rozpatrywania wniosku.

• W zależności od prawa krajowego te trzy kroki niekoniecznie stanowią oddzielne etapy procesu, 
ponieważ można je połączyć w jeden lub dwa etapy.

(11) Więcej szczegółów na temat udzielania informacji i doradztwa w zakresie przyjmowania można znaleźć w rozdziale 6 
„Udzielanie informacji i poradnictwo” Wytycznych EASO dotyczących warunków recepcyjnych: standardy operacyjne 
i wskaźniki z września 2016 r.: „W celu uniknięcia nadmiernego obciążenia wnioskodawcy szczegółowymi informacjami 
w momencie jego przyjęcia, udzielanie informacji powinno odbywać się we właściwym czasie i na odpowiednim etapie 
procedury. Zachęca się państwa członkowskie do przyjmowania harmonogramów określających rodzaj informacji, które mają 
zostać udzielone wnioskodawcom na poziomie krajowym, z zachowaniem ogólnej zasady nieprzekraczania okresu 15 dni, 
zgodnie z treścią art. 5 RCD”.

https://euaa.europa.eu/pl/publications/wytyczne-dotyczace-warunkow-recepcyjnych-standardy-i-wskazniki
https://euaa.europa.eu/pl/publications/wytyczne-dotyczace-warunkow-recepcyjnych-standardy-i-wskazniki
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II. Środowisko rejestracji

A. Ośrodki i siedziby
Ośrodki ustanowione do celów rejestracji i składania wniosków odgrywają ważną rolę w zapewnieniu 
efektywności procedury zarówno dla wnioskodawców, jak i personelu. W zależności od liczby osób 
nowo przybyłych państwa UE+ mogą zdecydować się na utworzenie wielu biur ds. rejestracji na swoim 
terytorium lub nawet mobilnych jednostek ds. rejestracji w celu zaspokojenia pilnych potrzeb.

Podczas wyboru miejsca do celów rejestracji lub składania wniosku właściwe organy powinny brać pod 
uwagę konkretne potrzeby dotyczące rejestracji oraz liczbę osób, które w tym samym czasie korzystają 
z ośrodków. Przy określaniu najlepszego dostępnego miejsca do tego celu państwa powinny wziąć 
pod uwagę m.in. dostępność dla osób niepełnosprawnych, wielkość siedziby (a mianowicie możliwość 
pomieszczenia dużej liczby osób) oraz dostępność wystarczającej liczby miejsc siedzących w strefie 
oczekiwania, odpowiedniego systemu wentylacji lub klimatyzacji, łatwego dostępu do osobnych instalacji 
sanitarnych dla kobiet i mężczyzn oraz wydzielonych miejsc zabaw dla dzieci.

Ośrodek rejestracji powinien być dobrze skomunikowany dzięki dostępności transportu publicznego, ale 
może być on zlokalizowany w tym samym budynku co inne powiązane krajowe biura administracyjne. 
Od niedawna w państwach UE+ ośrodki przybycia przejmują funkcje początkowego przyjmowania oraz 
rejestracji lub składania wniosków.

Ośrodek musi być zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było płynne przeprowadzenie procesu 
rejestracji/składania wniosku w zakresie bezpieczeństwa, w tym poprzez umieszczenie wyraźnych 
oznaczeń miejsc dostępnych tylko dla personelu oraz wprowadzenie efektywnego systemu zarządzania 
kolejkami. Możliwe musi również prowadzenie poufnych rozmów na osobności.

B. Bezpieczeństwo
Personel prowadzący rejestrację powinien być zaznajomiony z procedurami bezpieczeństwa 
obowiązującymi w biurze ds. rejestracji. Personel powinien także być świadomy potencjalnego ryzyka 
związanego z kwestiami bezpieczeństwa, które może dotyczyć ich samych i innych osób. Takie ryzyko 
może obejmować czyny lub groźby użycia przemocy, samookaleczenie, zagrożenie dla zdrowia lub 
wybuchy pożarów. Ośrodek rejestracji powinien być wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy 
i przynajmniej jedna osoba z personelu powinna umieć udzielać pierwszej pomocy.

Bezpieczeństwo i ochrona mają bezpośredni wpływ na jakość procedur rejestracji. Niewystarczające lub 
nieodpowiednie procedury bezpieczeństwa mogą sprawić, że wnioskodawcy będą niechętnie zwracać się 
do biur ds. rejestracji. Ponadto niewystarczające procedury bezpieczeństwa mogą utrudniać czynności 
rejestracyjne.

Bezpieczeństwo zapewniają nie tylko procedury bezpieczeństwa, ale także dobrej jakości procedury 
rejestracji. Uczciwe i przejrzyste procedury budują zaufanie i łagodzą napięcia. Dostarczanie informacji, 
które obejmuje odpowiadanie na zastrzeżenia wnioskodawcy, odgrywa kluczową rolę w strategii 
bezpieczeństwa, ponieważ zapobiega nieporozumieniom i rozwiązuje problemy lub frustrację 
w odpowiednim czasie. 
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Dobre praktyki
Wymienione poniżej środki bezpieczeństwa nie są wyczerpujące; ponadto mają one zapobiegać lub 
zaradzać w szczególności problemom dla bezpieczeństwa bezpośrednio związanym z czynnościami 
rejestracyjnymi, a nie ogólnym zagrożeniom.

Szkolenie personelu

Personel zaangażowany w procedury rejestracji przechodzi szkolenie dotyczące stosowania środków 
bezpieczeństwa i poprawnego reagowania w przypadku incydentów. Szkolenie obejmuje techniki 
komunikacji w celu zapobiegania i zaradzania incydentom związanym z bezpieczeństwem oraz ich 
łagodzenia.

Podstawowe środki bezpieczeństwa

Wejście
• Biuro ds. rejestracji ma dwa różne wejścia: wejście tylko dla personelu i wejście dla 

wnioskodawców.
• Przy wejściu dla wnioskodawców znajdują się środki pozwalające kontrolować duże liczby osób 

i zapewnić ich zorganizowane wejście do budynku.

Wewnątrz biura
• Wdrożono środki regulujące przepływ wnioskodawców w biurze ds. rejestracji, wyraźnie 

rozróżniając:
 o pomieszczenia, do których mają dostęp wnioskodawcy;
 o pomieszczenia, w których potrzebna jest eskorta;
 o pomieszczenia, do których wnioskodawcy nie mają dostępu.

• Strefa oczekiwania jest oddzielona od miejsca prowadzenia przesłuchań.
• Przemieszczanie się wnioskodawców w biurze ds. rejestracji jest zorganizowane przez 

wytyczenie bezpośrednich tras od wejścia do recepcji, do strefy oczekiwania, do pokoju 
przesłuchań i do wyjścia.

• Rozmieszczenie strefy recepcji i pokoju przesłuchań powinno umożliwiać personelowi łatwe 
wyjście przez cały czas. Na przykład w pokojach przesłuchań personel prowadzący rejestrację 
powinien siedzieć w taki sposób, by drzwi wyjściowe znajdowały się za nim.

Reakcja na incydenty związane z bezpieczeństwem
• Wdrożono środki, które umożliwiają personelowi prowadzącemu rejestrację ostrzeganie 

pracowników ochrony o incydentach (np. przyciski alarmowe w pokojach przesłuchań).
• Wnioskodawców i personel obowiązują procedury zgłaszania incydentów związanych 

z bezpieczeństwem do odpowiedzialnego funkcjonariusza, aby stworzyć podstawę do 
monitorowania, analizy i propozycji usprawnienia systemu bezpieczeństwa.

Wyjście
• Po dopełnieniu przez wnioskodawców formalności, dla których przybyli do biura, 

odpowiedzialny funkcjonariusz powinien upewnić się, że opuścili oni biuro.
• Wyjście dla wnioskodawców znajduje się w innym miejscu niż wejście.
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C. Poufność
Osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej należy zagwarantować prawo do 
poufności (art. 48 APD). Poufność jest zasadą mającą zastosowanie na wszystkich etapach procedury 
azylowej. Nie można oczekiwać od wnioskodawców ujawnienia szczegółów dotyczących ich obawy 
przed prześladowaniem lub poważną krzywdą, jeśli nie można zapewnić poufności. Zasada poufności ma 
również zastosowanie do procedury rejestracji oraz do informacji uzyskanych podczas rejestracji.

Ośrodek i procedury rejestracji powinny umożliwiać wnioskodawcom przekazanie dokumentów 
i danych osobowych personelowi prowadzącemu rejestrację w warunkach, które nie naruszają prawa do 
prywatności i poufności.

Organy zaangażowane w procedurę rejestracji muszą zagwarantować, że żadne informacje nie zostaną 
ujawnione domniemanym sprawcom prześladowania lub poważnej krzywdy (art. 30 APD). Organy 
rejestracyjne nie powinny również uzyskać jakichkolwiek informacji od domniemanych sprawców 
prześladowania lub poważnej krzywdy w sposób, który zagroziłby integralności fizycznej wnioskodawcy 
lub osób pozostających na jego utrzymaniu bądź wolności i bezpieczeństwu członków jego rodziny 
pozostających w kraju pochodzenia.

Ponadto organy rejestracyjne zostały zobowiązane do przestrzegania zasady poufności określonej 
w prawie krajowym (art. 48 APD). Jeśli podczas procedury rejestracji potrzebne są usługi w zakresie 
tłumaczeń, tłumacza również powinna obowiązywać zasada poufności.

Wnioskodawcy powinni być informowani na etapie rejestracji o ich prawie do poufności w procedurze 
azylowej. 

Dobra praktyka
Poniższy środek praktyczny może być odpowiedni do zachowania poufności podczas procedury 
rejestracji.
• Unikanie wywoływania nazwiska wnioskodawcy w obecności innych osób lub umieszczania 

nazwisk w strefach oczekiwania. Podczas rozmów z wnioskodawcami lub na ich temat 
w recepcji/strefach oczekiwania można stosować alternatywne metody, takie jak przypisywanie 
numerów ad hoc i kolorowych tokenów.

Kwestia szczegółowa: prośby członka rodziny o informacje na temat 
wnioskodawcy

Prośbę członka rodziny o informacje na temat wnioskodawcy należy rozpatrzeć z najwyższą ostrożnością.

Takie sytuacje mogą mieć miejsce w różnych kontekstach w trakcie procedury rejestracji. Na przykład 
ktoś może poprosić organ rejestracyjny o potwierdzenie, czy jeden z członków jego rodziny zarejestrował 
wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Ewentualnie ktoś może zwrócić się do organu 
rejestracyjnego o skontaktowanie się z członkiem rodziny, o którym wiadomo, że złożył wniosek 
o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Zgodnie z zasadą poufności nie należy nikomu ujawniać żadnych informacji, chyba że dany członek 
rodziny wyraził na to pisemną zgodę. Obejmuje to informacje o tym, czy członek rodziny rzeczywiście 
złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, czy nie.
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Dobrą praktyką jest poproszenie o dane osoby wnioskującej i jej domniemany związek z członkiem 
rodziny oraz poinformowanie osoby wnioskującej, że zostanie przeprowadzone poszukiwanie i że 
w przypadku znalezienia danych zostaną one udostępnione temu członkowi rodziny, za zgodą osoby 
wnioskującej. Należy poinformować osobę wnioskującą, że od członka rodziny zależy, czy skontaktuje się 
z nią, czy nie.

Do zapamiętania

• Ośrodki i miejsca rejestracji muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby uwzględnić 
specyficzne potrzeby związane z procedurą rejestracji, takie jak liczba nowo przybyłych osób, 
dostępność dla osób niepełnosprawnych, rozwiązania uwzględniające płeć i przyjazne dzieciom 
oraz dojazd transportem publicznym.

• Bezpieczeństwo i ochrona bezpośrednio wpływają na jakość procesu rejestracji – można 
ją podnieść przez zwiększanie świadomości o potencjalnych zagrożeniach związanych 
z bezpieczeństwem i obowiązujących procedurach działania, ale także poprzez zapewnienie 
uczciwej i przejrzystej procedury rejestracji. 

• Podczas całego procesu rejestracji należy zapewnić poufność, przy czym zarówno ośrodki, jak 
i miejsca rejestracji mają gwarantować poufność, a gromadzonymi danymi należy zarządzać 
zgodnie ze standardami poufności. 
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III. Dostarczanie informacji
Zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. a) APD wnioskodawcy powinni być informowani co najmniej o:

(i) procedurze, której należy się poddać;
(ii) ich prawach i obowiązkach w trakcie tej procedury;
(iii) potencjalnych skutkach niewywiązywania się z tych obowiązków i braku współpracy z organami;
(iv) terminach procedury rozpatrywania wniosku;
(v) przysługujących im środkach służących spełnieniu obowiązku przedstawienia elementów 

uzasadniających złożony przez nich wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej;
(vi) konsekwencjach wyraźnego lub dorozumianego wycofania wniosku.

Informacje powinny być podane w języku, który wnioskodawca rozumie lub co do którego można 
zasadnie przyjąć, że zostanie przez niego zrozumiany.

Informacje są przekazywane w odpowiednim czasie, aby umożliwić wnioskodawcom wykonywanie ich 
praw.

A. Dlaczego należy przekazywać informacje wnioskodawcom?
Prawo do informacji jest jedną z podstawowych gwarancji zapewnianych przez APD (art. 12 ust. 1 lit. a)).

Niezbędne jest, aby wnioskodawcy otrzymywali informacje potrzebne do zapewnienia sprawiedliwej 
i skutecznej procedury azylowej. Wnioskodawcy powinni znać swoje prawa i obowiązki oraz rozumieć 
poszczególne etapy procedury, aby jak najpełniej przedstawić swoje roszczenia i wywiązać się ze swoich 
obowiązków. Leży to w interesie zarówno wnioskodawców, jak i administracji krajowej, szczególnie 
w państwach UE+, które uważają, że obowiązkiem wnioskodawców jest jak najszybsze przedłożenie 
wszystkich elementów potrzebnych do uzasadnienia wniosku (art. 4 ust. 1 dyrektywy w sprawie 
kwalifikowania (QD)).

Poinformowanie wnioskodawców jest tym ważniejsze, że przed zwróceniem się do biura ds. rejestracji 
często mają oni niewielką wiedzę na temat procedury azylowej. Może to oznaczać, że otrzymują fałszywe 
lub sprzeczne informacje od stron trzecich.

B. Kiedy należy przekazać informacje wnioskodawcom?
APD stanowi, że państwa UE+ powinny dostarczać wnioskodawcom informacje w terminie 
umożliwiającym im skorzystanie z praw i wypełnienie obowiązków wynikających z APD.

Ponieważ niektóre z tych praw i obowiązków mają zastosowanie od momentu złożenia wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, informacje należy podać na samym początku procedury.

Jako dobrą praktykę zaleca się dostarczanie informacji najpóźniej na etapie składania wniosku, 
a w każdym przypadku w odpowiednim czasie przed przesłuchaniem.
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C. Jakie informacje należy przekazać?
Wnioskodawca powinien przede wszystkim zrozumieć, czym jest ochrona międzynarodowa i czego się od 
niego oczekuje podczas procedury rejestracji i przygotowania do przesłuchania. Ważne jest zapewnienie, 
aby informacje były aktualne.

Aby uzupełnić ten szczegółowy opis zabezpieczeń dostarczania informacji zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. a) APD, 
w załączniku 2 do niniejszego poradnika znajduje się lista kontrolna dotycząca przekazywania informacji.

(i) Informacje o procedurze, której należy przestrzegać

Istotne jest, aby wnioskodawcy otrzymali informacje na temat poszczególnych etapów procedury 
azylowej oraz aby je rozumieli. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na ilość informacji i poziom 
szczegółowości na każdym etapie procedury azylowej. Przedstawienie zbyt obszernego opisu 
każdego możliwego etapu i podetapu procedury azylowej podczas rejestracji może być mylące dla 
wnioskodawców. Zaleca się, aby informacje podawane na etapie rejestracji ograniczały się do krótkiego 
przeglądu każdego etapu procedury azylowej (rejestracja, przesłuchanie, powiadomienie i odwołanie), 
przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej szczegółowego i obszernego opisu procedury rejestracji.

Informacje o procedurze rejestracji powinny zawierać następujące elementy: 

• Cel i oczekiwany efekt rejestracji. Należy poinformować wnioskodawców, dlaczego muszą się 
zarejestrować, co oznacza rejestracja i jakie są konsekwencje braku rejestracji.

• Poufność w procedurze azylowej. Poufność jako zasada leży u podstaw całej procedury 
azylowej (zob. rozdział II sekcja C „Poufność”), a wnioskodawcy muszą rozumieć, że poufność jest 
zapewniana, oraz sposób, w jaki się to odbywa. Jeżeli zgodnie z ustawodawstwem krajowym dane 
są udostępniane innym organom krajowym, należy poinformować o tym wnioskodawców.

• Procedura rejestracji jest bezpłatna. Jest to ważne, aby uniknąć sytuacji, w której niektóre 
osoby mogą wykorzystać brak wiedzy wnioskodawców i próbować wyłudzać od nich pieniądze. 
Ponadto należy jasno powiedzieć, że ubieganie się o azyl jest działaniem całkowicie zależnym od 
wnioskodawców. 

• Praktyczne kroki podczas rejestracji. Należy poinformować wnioskodawców o wszystkich 
czynnościach, których oczekuje się od nich na etapie rejestracji. Obejmuje to zbieranie danych, 
rozmowę rejestracyjną, pobieranie odcisków palców i potencjalnie pobieranie innych danych 
biometrycznych, takich jak zdjęcie twarzy i podpis.

• Procedura ustalania kraju państwa UE+ odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej. Należy poinformować wnioskodawców, że przeprowadzona zostanie 
ocena w celu ustalenia, czy za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 
odpowiedzialne jest inne państwo UE+. W tym celu ważne jest, aby wnioskodawcy dostarczali 
spójnych, szczegółowych i weryfikowalnych informacji na temat członków swoich rodzin na 
terytorium państw UE+, wszelkich wiz lub dokumentów pobytowych wydanych im przez państwo 
UE+, wjazdu do innego państwa UE+ lub pobytu, tranzytu lub wcześniejszego wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej złożonego w państwie UE+. Ulotkę pt. Zwracam się o azyl w UE – który 
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kraj rozpatrzy mój wniosek? (12) – która jest taka sama we wszystkich państwach członkowskich 
– należy przekazać wnioskodawcom w języku, który rozumieją lub co do którego można zasadnie 
przyjąć, że zostanie przez nich zrozumiany.

• Dokument poświadczający status wnioskodawców. Należy poinformować wnioskodawców 
o zasadach dotyczących dokumentu wydanego po rejestracji, w tym o okresie ważności 
i procedurach przedłużenia obowiązywania przeterminowanych lub ponownego wygadania 
zagubionych dokumentów.

• Jak i gdzie złożyć wniosek, jeżeli rejestracja i składanie wniosku są prowadzone oddzielnie? 
Należy przekazać wnioskodawcom pisemne informacje o tym, jak i gdzie składać wnioski, a także 
o konsekwencjach niezłożenia wniosku. Pisemne informacje są uzupełniane ustnymi wyjaśnieniami 
w celu upewnienia się, w razie potrzeby, że wnioskodawcy wszystko zrozumieli.

• W przypadku dzieci – prawo dziecka do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ochrony 
międzynarodowej. W stosownych przypadkach należy poinformować wnioskodawców, że dziecko 
ma prawo wystąpić z wnioskiem we własnym imieniu, jeśli ma zdolność do czynności prawnych 
zgodnie z prawem krajowym, albo za pośrednictwem swoich rodziców, innych członków rodziny, 
osoby dorosłej, która jest za nie odpowiedzialna, lub przedstawiciela.

• Informacje przekazane osobie dorosłej pozostającej na utrzymaniu, w stosownych przypadkach. 
Jeżeli wniosek złożono w imieniu osoby dorosłej pozostającej na utrzymaniu posiadającej zdolność 
do czynności prawnych, należy zawiadomić osobę dorosłą pozostającą na utrzymaniu – na 
osobności – o skutkach wystąpienia z wnioskiem w jej imieniu oraz o przysługującym jej prawie 
do wystąpienia z odrębnym wnioskiem przed złożeniem wniosku lub przed przesłuchaniem. Jeśli 
osoba dorosła pozostająca na utrzymaniu nie chce sama złożyć wniosku, należy również poprosić 
ją o pisemną zgodę na wystąpienie z wnioskiem w jej imieniu.

(ii)  Informacja o prawach i obowiązkach wnioskodawcy w trakcie 
procedury

Na etapie rejestracji należy poinformować wnioskodawców o prawach i obowiązkach wynikających 
z wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz z jego złożeniem.

Obowiązki
• Obowiązek współpracy z organami (art. 13 ust. 1 APD). Obejmuje on przede wszystkim 

obowiązek przedłożenia elementów niezbędnych do uzasadnienia wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej jak najszybciej albo najpóźniej w trakcie przeprowadzania przesłuchania, 
w zależności od praktyki krajowej. Może to również obejmować obowiązek odpowiadania na 
wnioski o udzielenie informacji, zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

• Obowiązek osobistego stawienia się przed organami, bezzwłocznie albo w wyznaczonym terminie 
(art. 13 ust. 2 lit. a) APD).

• Obowiązek przekazania posiadanych przez wnioskodawców dokumentów mających znaczenie dla 
rozpatrzenia wniosku, takich jak paszport (art. 13 ust. 2 lit. b) APD).

(12) Część A załącznika X do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 118/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1560/2003 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.U. L 39 z 8.2.2014, s. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0118
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• Obowiązek przestrzegania terminów przedłożenia elementów potwierdzających, określonych 
w ustawodawstwie krajowym (art. 4 ust. 1 QD).

• Obowiązek przekazania organom adresu zamieszkania wnioskodawcy oraz wszelkich jego zmian 
(art. 13 ust. 2 lit. c) APD). W zależności od ustawodawstwa krajowego i sytuacji wnioskodawcy 
mogą pojawić się obowiązki przekazania właściwym organom zmiany adresu zamieszkania 
lub danych kontaktowych. Na wnioskodawcę mogły zostać nałożone inne obowiązki, takie jak 
obowiązek zgłaszania się w regularnych odstępach czasu lub zamieszkiwania w miejscu określonym 
przez organy.

• Obowiązek niezwłocznego pobrania odcisków palców i przekazania ich do europejskiej bazy 
danych daktyloskopijnych do celów azylowych (Eurodac) w ciągu 72 godzin od złożenia wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej w przypadku wnioskodawców w wieku co najmniej 14 lat 
(art. 9 ust. 1 rozporządzenia Eurodac (13)).

Prawa
• Prawo do pozostawania w państwie członkowskim do czasu rozpatrzenia wniosku (art. 9 APD).

• Prawo do świadczeń materialnych w ramach przyjmowania zapewniających odpowiedni 
poziom życia (14) (art. 17 RCD). Wnioskodawcy mają również prawo do uzyskania informacji 
o przysługujących im gwarancjach procesowych.

• Dostęp do tłumacza (art. 12 ust. 1 lit. b) APD). Wnioskodawców informuje się o przysługującym 
im w razie potrzeby prawie do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza w celu przedłożenia 
sprawy organowi, aby zapewnić prowadzenie postępowania w języku, co do którego można 
zasadnie przyjąć, że zostanie przez wnioskodawców zrozumiany.

• Prawo do pomocy i reprezentacji prawnej w procedurze azylowej (art. 22 APD). Wnioskodawców 
powiadamia się o możliwości skorzystania z pomocy i reprezentacji prawnej. Informacje te 
obejmują warunki, na jakich świadczona jest pomoc i reprezentacja prawna, czynności, jakie należy 
podjąć, aby złożyć wniosek, oraz zasady rozpatrywania wniosków.

• Prawo do kontaktu z UNHCR i innymi organizacjami świadczącymi pomoc prawną lub inne 
doradztwo osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową (art. 12 ust. 1 lit. c) APD).

• Prawo do odpowiedniego wsparcia w przypadku szczególnych potrzeb proceduralnych 
wynikających z możliwości skorzystania przez wnioskodawcę z przysługujących mu praw 
i wypełnienia obowiązków wynikających z sytuacji tej osoby (art. 24 APD).

• Prawo do odpowiedniego wsparcia w przypadku szczególnych potrzeb recepcyjnych wynikających 
ze szczególnej sytuacji osób szczególnej troski (art. 21 RCD).

(13) 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) 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 
bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich 
i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające 
Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (wersja przekształcona), Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 1.

(14) Więcej informacji o warunkach przyjmowania można znaleźć w Wytycznych EASO dotyczących warunków recepcyjnych: 
standardy operacyjne i wskaźniki z września 2016 r.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0603
https://euaa.europa.eu/pl/publications/wytyczne-dotyczace-warunkow-recepcyjnych-standardy-i-wskazniki
https://euaa.europa.eu/pl/publications/wytyczne-dotyczace-warunkow-recepcyjnych-standardy-i-wskazniki
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• Gwarancje w przypadku zatrzymania (art. 9 ust. 4 RCD). Zatrzymanego wnioskodawcę informuje 
się na piśmie o powodach zatrzymania i określonych w prawie krajowym procedurach zaskarżania 
nakazu zatrzymania. Wnioskodawca jest również informowany o możliwości wystąpienia 
o bezpłatną pomoc prawną i zastępstwo prawne.

(iii)  Informacja o możliwych konsekwencjach niewywiązania się 
z obowiązków i braku współpracy z organami

Z uwagi na fakt, że niewypełnianie obowiązków może mieć wpływ na przebieg procedury rozpatrywania 
wniosku i warunki przyjmowania, ważne jest, aby wnioskodawca został poinformowany o potencjalnych 
skutkach braku współpracy z organami, w szczególności o następujących punktach.

• Procedurę rozpatrywania wniosku można umorzyć (art. 28 APD). Należy poinformować 
wnioskodawców, że jeśli nie odpowiedzą na wezwania do dostarczenia informacji istotnych 
z punktu widzenia wniosku, nie stawią się na przesłuchanie lub w inny sposób zbiegną z procedury 
azylowej, procedury rozpatrywania wniosku mogą zostać umorzone.

• Na ocenę odpowiednich elementów wniosku o udzielenie azylu może mieć wpływ nieprzekazanie 
przez wnioskodawcę elementów niezbędnych do uzasadnienia wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej (art. 4 ust. 1 QD). Należy poinformować wnioskodawców, że ich obowiązkiem 
jest uzasadnienie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Wnioskodawcy mogą nie 
mieć obowiązku popierania oświadczeń dokumentami lub innymi dowodami, jeżeli dołożyli oni 
rzeczywistych starań w celu uzasadnienia wniosku i przedłożenia wszystkich istotnych elementów, 
którymi dysponują, we współpracy z organem rozstrzygającym.

• Procedurę azylową można przeprowadzić w trybie przyspieszonym, zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym, w przypadku przedstawienia nieprawdziwych informacji lub dokumentów dotyczących 
tożsamości lub narodowości wnioskodawcy lub w przypadku zatajenia informacji lub dokumentów 
dotyczących ich tożsamości lub narodowości w celu wprowadzenia organów w błąd (art. 31 ust. 8 
lit. c) APD). Jeżeli wnioskodawca odmówi poddania się pobraniu odcisków palców, może to – 
w zależności od ustawodawstwa krajowego – również doprowadzić do prowadzenia procedury 
azylowej w trybie przyspieszonym (art. 31 ust. 8 lit. i) APD).

• Wnioskodawców można zatrzymać w celu ustalenia ich tożsamości lub obywatelstwa lub 
uzyskania informacji istotnych dla wniosku, których uzyskanie bez zatrzymania byłoby niemożliwe, 
szczególnie gdy istnieje ryzyko ucieczki (art. 8 ust. 3 lit. a) i b) RCD).

• Świadczenia materialne w ramach przyjmowania można ograniczyć lub, w wyjątkowych 
przypadkach, cofnąć, jeżeli wnioskodawca opuszcza miejsce zamieszkania lub nie spełnia 
obowiązków zgłaszania się lub dostarczania informacji lub stawiania się na rozmowy osobiste 
(art. 20 ust. 1 lit. a) i b) RCD).
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(iv)  Informacje o obowiązujących terminach procedury rozpatrywania 
wniosku

Wnioskodawcę należy poinformować o terminach procedury rozpatrywania wniosku. Zgodnie z art. 31 
APD wniosek ma zostać w pełni rozpatrzony w najkrótszym możliwym terminie w ciągu 6 miesięcy 
od złożenia wniosku. W pewnych okolicznościach termin może ulec wydłużeniu (np. w sytuacjach 
jednoczesnego składania dużej liczby wniosków lub w szczególnie złożonej sprawie), ale w takim 
przypadku wnioskodawca zostanie poinformowany o opóźnieniu.

(v)  Środki, którymi dysponuje wnioskodawca, aby wywiązać się 
z obowiązku przedstawienia elementów uzasadniających jego wnioski 
o udzielenie ochrony międzynarodowej

Należy poinformować wnioskodawców, że zostanie zorganizowana przesłuchanie, podczas którego będą 
mogli przedstawić elementy niezbędne do uzasadnienia wniosku (tj. wyjaśnić, dlaczego uciekli z kraju 
pochodzenia i dlaczego nie mogą wrócić).

Wnioskodawca może również przedstawić dokumenty i inne dowody na uzasadnienie wniosku. 
W związku z tym wnioskodawca otrzymuje informacje o sposobach przedłożenia tych dowodów oraz 
o terminie, w którym można je przekazać zgodnie z praktyką krajową. Jeżeli zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym od wnioskodawcy oczekuje się, że przedłoży wszelkie dowody jak najszybciej po wystąpieniu 
z wnioskiem, informacje te należy przekazać wnioskodawcy na wczesnym etapie procesu.

Konsekwencje wyraźnego lub dorozumianego wycofania wniosku

Należy poinformować wnioskodawców o tym, że w przypadku wycofania wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej procedura rozpatrywania wniosku dobiegnie końca (art. 27 APD dotyczący wyraźnego 
wycofania wniosku). Zakończenie procedury kończy również dostęp do praw przyznanych osobom 
ubiegającym się o azyl, w tym prawa do pozostawania w państwie członkowskim, chyba że istnieją inne 
podstawy do pozostania w kraju.

Należy również poinformować wnioskodawców, że jeżeli dadzą organom uzasadnione powody, by sądzić, 
że wycofali swój wniosek, procedura rozpatrywania wniosku może zostać umorzona lub wniosek może 
zostać odrzucony (art. 28 APD dotyczący dorozumianego wycofania wniosku). Uzasadnione powody, 
dla których można uznać, że tak się stało, obejmują brak odpowiedzi wnioskodawców na wezwania 
do dostarczenia informacji istotnych z punktu widzenia wniosku, niestawienie się na przesłuchanie lub 
ucieczkę z miejsca, w którym zamieszkiwali lub byli przetrzymywani, lub opuszczenie takiego miejsce 
bez zezwolenia, nie kontaktując się z organami. W zależności od przepisów krajowych procedurę 
rozpatrywania wniosku można wznowić w określonym terminie, jeżeli wnioskodawca zgłosi się ponownie 
do organów.

D. W jaki sposób należy przekazać informacje?
Przekazanie informacji powinno odbywać się zarówno na zasadzie indywidualnej, jak i poprzez 
udostępnianie ogólnych informacji w miejscach, w których są one łatwo dostępne dla wnioskodawców 
i innych zainteresowanych stron.
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Indywidualne przekazywanie informacji wnioskodawcom

Informacje należy przekazać na piśmie w sposób zrozumiały i unikając specjalistycznych sformułowań. 
Standardowe materiały informacyjne (np. ulotki) powinny być dostępne w kilku odpowiednich językach.

Pisemne informacje należy uzupełnić wyjaśnieniami ustnymi. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod 
uwagę różne stopnie umiejętności czytania i pisania wnioskodawców, i pozwala dostosować informacje 
do konkretnych okoliczności wnioskodawcy.

Informacje muszą być podane w języku, który wnioskodawca rozumie lub co do którego można zasadnie 
przyjąć, że zostanie przez niego zrozumiany – może być to język inny niż język ojczysty wnioskodawcy.

Informacje są dostosowywane do wieku/poziomu zrozumienia wnioskodawcy, z uwzględnieniem 
specjalnych potrzeb wnioskodawcy i sytuacji osobistej.

Ważne jest zapewnienie, aby wnioskodawca zrozumiał wszystkie dostarczone informacje. W razie 
wątpliwości dobrą praktyką jest poproszenie wnioskodawców o powtórzenie lub podsumowanie 
własnymi słowami przekazanych informacji.

Dobrą praktyką jest zapewnienie wnioskodawcom różnych sposobów sprawdzania statusu ich wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, w tym poprzez platformy internetowe.

Rozpowszechnianie informacji

Informacje o standardowych procedurach rejestracji powinny być dostępne przez cały czas, 
z uwzględnieniem głównych języków oraz różnych stopni umiejętności czytania i pisania oraz 
wykształcenia wnioskodawców.

Sposoby rozpowszechniania mogą obejmować różne rodzaje nośników przekazywania informacji, takie 
jak plakaty z ilustracjami, ulotki informacyjne, filmy, aplikacje mobilne i dedykowane strony internetowe.

Zaletą witryn internetowych i aplikacji mobilnych jest to, że informacje są bardziej dostępne dla 
wnioskodawców, ponieważ mogą oni uzyskać do nich dostęp bezpośrednio na swoich telefonach, ale 
także informacje mogą być bezpośrednio aktualizowane w formacie mediów cyfrowych.

E. Kto przekazuje informacje?
Odpowiedzialność za zapewnienie gwarancji skoordynowanego dostarczania informacji spoczywa na 
organach (art. 12 APD). Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że pracownicy organów nie są jedynymi 
osobami, które udzielają informacji wnioskodawcy, ponieważ istnieją inne organy i organizacje działające 
w dziedzinie azylu, które mogą udzielić informacji we współpracy z nimi. W zależności od struktury 
krajowej informacje mogą być dostarczane przez organy odpowiedzialne za rejestrację i składanie 
wniosku, organ rozstrzygający, organy recepcyjne, radców prawnych i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego. W niektórych krajach organizacje społeczeństwa obywatelskiego nawiązują formalne 
partnerstwo z władzami w zakresie dostarczania informacji. W tym kontekście konieczna jest 
koordynacja, aby zapewnić spójność informacji przekazywanych wnioskodawcy.



Poradnik praktyczny dotyczący rejestracji | Składanie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej

26

F. Odpowiadanie na pytania wnioskodawców
Po dostarczeniu informacji wnioskodawcy powinni mieć możliwość zadawania pytań dotyczących 
rejestracji oraz pytań bardziej ogólnych dotyczących ochrony międzynarodowej i procedury azylowej.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ pozwala wnioskodawcom rozwiać ich wszelkie ewentualne 
wątpliwości i daje możliwość zdementowania wszelkich plotek lub fałszywych informacji, które 
wnioskodawca mógł usłyszeć lub otrzymać. Ważne jest, aby przy udzielaniu odpowiedzi podać tylko te 
informacje, co do których ma się pewność, a w przypadku odpowiedzi na pytania, co do których nie ma 
się pewności, skierować wnioskodawcę do innych współpracowników lub organów.

Do zapamiętania

• Prawo do informacji jest jedną z podstawowych gwarancji zapewnianych osobom ubiegającym 
się o udzielenie ochrony międzynarodowej, która jest niezbędna do zapewnienia sprawiedliwej 
i skutecznej procedury azylowej. 

• Informacje należy dostarczyć wnioskodawcom w odpowiednim czasie, aby umożliwić im 
skorzystanie z przysługujących im praw i wywiązanie się ze spoczywających na nich obowiązków 
– można tego dokonać zarówno indywidualnie, jak i za pośrednictwem standardowych 
materiałów informacyjnych, które są zawsze dostępne dla wnioskodawców.

• Należy podać przynajmniej informacje na temat tego, czym są ochrona międzynarodowa, 
procedura, której należy przestrzegać podczas rejestracji i procedury rozpatrywania wniosku, 
a także prawa i obowiązki wnioskodawców oraz terminy procedury rozpatrywania wniosku.

• Informacje powinny być dostosowane do wieku lub poziomu wiedzy wnioskodawcy, 
z uwzględnieniem jego sytuacji osobistej.

• Informacje należy udostępniać wnioskodawcom poprzez rozpowszechnianie ich poprzez 
wielorakie kanały, w różnych formatach i językach.
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IV. Gromadzenie danych rejestracyjnych

A. Rola specjalisty ds. rejestracji
Rola specjalisty ds. rejestracji polega na gromadzeniu i rejestrowaniu dokładnych i wiarygodnych 
danych. To kluczowe zadanie obejmuje obowiązek polegający na udzieleniu wnioskodawcy pomocy 
w wyjaśnianiu wszelkich rozbieżności lub niejasnych oświadczeń. Specjalista ds. rejestracji powinien 
wykazywać się aktywną postawą i zapewniać wnioskodawcom pomoc, aby umożliwić im dostarczenie 
jasnych, kompletnych i dokładnych danych. Obowiązki te nie obejmują jednak oceny wiarygodności 
danych przedstawionych przez wnioskodawcę. Ocenę wiarygodności przeprowadza właściwy organ lub 
jednostka na późniejszym etapie – zazwyczaj na etapie rozpatrywania wniosku. Niektóre organy krajowe 
utworzyły wyspecjalizowane jednostki w celu sprawdzenia wiarygodności lub rzetelności poszczególnych 
danych, takich jak ocena wieku lub weryfikacja dokumentów tożsamości.

Nawet jeżeli dane dostarczone przez wnioskodawcę budzą wątpliwości, należy je zarejestrować w takiej 
postaci, w jakiej zostały one przedstawione. Specjalista ds. rejestracji jest jednak zobowiązany do 
zgłoszenia takiego spostrzeżenia lub spostrzeżeń w sposób rzeczowy i obiektywny lub musi przekazać 
tę sprawę do właściwej jednostki lub organu. Jeżeli na przykład wnioskodawca wygląda jak osoba 
dorosła, ale twierdzi, że jest małoletnim bez opieki, należy najpierw sprawdzić, czy istnieją jakiekolwiek 
nieporozumienia lub niejasności dotyczące wieku wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca utrzymuje, że 
nie jest osobą dorosłą, należy zapisać wiek podany przez wnioskodawcę. Należy jednak również zgłosić 
tę wątpliwość lub przekazać sprawę jednostce ds. małoletnich bez opieki. W przypadku zgłaszania 
jakichkolwiek wątpliwości należy to robić w sposób neutralny i obiektywny, odnotowując swoje 
spostrzeżenia. Na przykład zamiast zgłaszać, że wygląd wnioskodawcy wskazuje, iż jest on „osobą 
dorosłą” lub świadczy o tym jego zachowanie, należy odnotować te obserwacje, które wywołały 
wrażenie, że odpowiedzi wnioskodawcy na pytania zadane podczas rozmowy rejestracyjnej były 
powściągliwe i koncentrowały się na istocie każdego pytania. W zależności od uwarunkowań krajowych 
dokonanie oceny wiarygodności wieku podawanego przez wnioskodawcę będzie należało do zadań 
jednostki ds. małoletnich bez opieki lub (wyspecjalizowanych) urzędników prowadzących sprawy.

Te same zalecenia mają zastosowanie, jeżeli wnioskodawca przedstawi dokumenty, które wydają się 
fałszywe. Należy zarejestrować takie dokumenty i zadać związane z nimi pytania zgodnie z krajową 
procedurą rejestracji, na przykład zwracając się do wnioskodawcy, kiedy i w jaki sposób uzyskał te 
dokumenty. Należy również zgłosić swoje uwagi dotyczące dokumentów i ewentualnie przekazać je do 
organu lub jednostki odpowiedzialnej za badanie autentyczności dokumentów.

Dokładność i skuteczność mają kluczowe znaczenie w procedurze rejestracji. Zgromadzone dane 
muszą być poprawne i wiarygodne, tak aby urzędnik prowadzący przesłuchanie mógł wykorzystać 
podstawowe dane osobowe zebrane na etapie rejestracji i nie musiał zadawać ponownie tych samych 
pytań. Prawidłowe i wiarygodne dane rejestracyjne mają również zasadnicze znaczenie dla skierowania 
wniosku do właściwej procedury już na samym początku (system dubliński, procedury prowadzone 
w trybie przyspieszonym i priorytetowym, skierowanie do rozpatrzenia pod kątem podatności na 
zagrożenia itp.). Pośpiech w procedurze rejestracji może na późniejszym etapie przynieść skutki odwrotne 
do zamierzonych. Zapewnienie dokładności wymaga czasu potrzebnego na sprawdzenie poprawnej 
pisowni imienia i nazwiska, zapisanie tego, co mówi wnioskodawca, a nie swoich przypuszczeń co do jego 
wypowiedzi, odnotowanie dat w kalendarzu stosowanym przez wnioskodawcę obok daty przeniesionej 



Poradnik praktyczny dotyczący rejestracji | Składanie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej

28

do kalendarza gregoriańskiego (zachodniego) oraz sprawdzenie kompletności informacji i poprawności 
rozumienia oświadczeń wnioskodawcy.

Proces rejestracji można skutecznie przeprowadzić, informując wnioskodawców z wyprzedzeniem o tym, 
czego się od nich oczekuje podczas rejestracji, a czego nie, oraz stosując dobrze zorganizowany proces 
gromadzenia danych.

B. Cel gromadzenia danych
Dane gromadzone podczas rejestracji służą do różnych celów. W zależności od uwarunkowań krajowych 
zgromadzone dane można wykorzystać do następujących celów:

• pomoc w ustaleniu lub weryfikacji tożsamości i obywatelstwa wnioskodawcy poprzez 
rejestrowanie danych osobowych, danych biometrycznych i informacji związanych z dokumentami 
tożsamości;

• wsparcie organu rozstrzygającego w przygotowaniu do rozmowy – aby jak najlepiej przygotować 
się do przesłuchania, kluczowe jest posiadanie wiarygodnych danych osobowych oraz dobre 
ogólne określenie profilu wnioskodawcy, jego pochodzenia i związków pokrewieństwa, co 
umożliwi również przekazanie sprawy najbardziej odpowiedniemu urzędnikowi prowadzącemu 
sprawę, ponieważ niektórzy urzędnicy mogą być odpowiednio przeszkoleni lub wyspecjalizowani 
w rozpatrywaniu konkretnych rodzajów wniosków;

• informowanie organu rozstrzygającego o rodzaju wniosku o udzielenie azylu, co umożliwia 
skierowanie wniosku na początku procesu azylowego do rozpatrzenia w ramach odpowiedniej 
procedury, takiej jak procedura zwykła, priorytetowa, w trybie przyspieszonym lub procedura 
badania dopuszczalności;

• terminowa identyfikacja potencjalnych przypadków podlegających systemowi dublińskiemu, która 
umożliwia szybkie przekazywanie ich jednostce ds. systemu dublińskiego w celu ustalenia państwa 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku;

• identyfikacja wnioskodawców potrzebujących szczególnych gwarancji proceduralnych 
i kierowanie ich w razie potrzeby do wyspecjalizowanych jednostek lub organizacji – w przypadku 
zidentyfikowania potrzeb w zakresie szczególnych gwarancji proceduralnych specjalista ds. 
rejestracji musi je uwzględnić w sposobie prowadzenia procesu rejestracji;

• identyfikacja, w zależności od uwarunkowań krajowych, wnioskodawców o szczególnych 
potrzebach w zakresie przyjmowania, która ułatwi skierowanie ich do oceny służącej ustaleniu 
konkretnej pomocy, jakiej wnioskodawca może potrzebować w zakresie przyjmowania.

C. Rozmowa rejestracyjna
Na początku procedury organizuje się rozmowę rejestracyjną w celu zebrania wiarygodnych danych 
od wnioskodawcy. Ponieważ pracownik organu może być pierwszą osobą reprezentującą procedurę 
azylową, z którą ma styczność wnioskodawca, ważne jest, aby podejść do przesłuchania z neutralnym 
nastawieniem, które zacieśni współpracę, stworzy atmosferę zaufania, a także należy udzielać 
prawidłowych informacji.

Na początku rozmowy należy wyjaśnić wnioskodawcy cel i kontekst przesłuchania. Zaleca się przekazanie 
wnioskodawcy informacji na temat procedury azylowej przed przesłuchaniem. Informacje te można 
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uzupełnić na początku przesłuchania – w sposób zrozumiały i unikając specjalistycznych sformułowań. 
Należy zawsze potwierdzić, czy wnioskodawcy zrozumieli przekazane im informacje, i umożliwić im 
zadawanie dodatkowych pytań związanych z procedurą azylową. Jeżeli konieczne będzie skorzystanie 
z usług tłumacza, należy upewnić się, że tłumacz i wnioskodawca rozumieją się nawzajem. Należy 
koniecznie zachęcić wnioskodawcę, aby zgłaszał, gdy nie rozumie pytania lub nie zna odpowiedzi.

Ponieważ rozmowa rejestracyjna przygotowuje grunt pod przesłuchanie, należy zgromadzić wiarygodne 
dane, tak aby nie było potrzeby powtarzać tych samych pytań na początku przesłuchania. Należy 
pamiętać o zapisaniu tego, co mówi wnioskodawca, nawet jeżeli może się to wydawać niespójne lub 
budzi wątpliwości, poprosić o wyjaśnienia, jeżeli coś, co mówi wnioskodawca, wydaje się niejasne, 
zadawać jak najprostsze pytania, zapewnić wnioskodawcę o możliwości ustosunkowania się do treści 
protokołu przesłuchania oraz upewnić się, że wszyscy tłumacze rozumieją swoje obowiązki i rolę 
podczas rozmowy. Można również nagrać ustne oświadczenie wnioskodawcy, pod warunkiem że został 
on o tym poinformowany przed rozpoczęciem rozmowy (art. 13 ust. 2 lit. f) APD). Dobrą praktyką jest 
regularna komunikacja między organami rejestrującymi i rozstrzygającymi, ponieważ umożliwia ona 
wymianę informacji zwrotnych na temat tego, w jaki sposób proces rejestracji może wpłynąć na przebieg 
przesłuchania.

Wszystkie państwa UE+ gromadzą podstawowe dane osobowe od wnioskodawców na etapie rejestracji. 
Te podstawowe dane obejmują imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, 
informacje dotyczące dokumentów tożsamości, płeć, status małżeński i dane kontaktowe, jak również 
dane dotyczące pochodzenia etnicznego, religii, zdrowia, wykształcenia i zawodu. Zazwyczaj gromadzi 
się również dane dotyczące miejsca pochodzenia każdego wnioskodawcy, trasę podróży oraz sposoby 
przybycia do państwa UE+. Na tym etapie dobrą praktyką jest również odnotowanie wszystkich państw, 
w których wnioskodawca wcześniej przebywał lub mieszkał. Na etapie rejestracji często zapisuje się 
również dane dotyczące członków rodziny i wniosku o udzielenie azylu.

Zakres informacji gromadzonych na etapie rejestracji lub składania wniosków może być bardzo różny 
w poszczególnych państwach UE+. Ogólnie rzecz biorąc, systemy krajowe, które wprowadziły systemy 
kierowania i selekcji do swojej procedury azylowej, gromadzą więcej danych podczas rejestracji niż 
państwa, które nie posiadają takich systemów. Wynika to z faktu, że dane te są niezbędne do ustalenia, 
w ramach której procedury pierwszej instancji kierowany jest wniosek – jak np. procedura zwykła, 
priorytetowa, w trybie przyspieszonym, graniczna, badania dopuszczalności lub system dubliński. 

Dobra praktyka

Po zakończeniu gromadzenia danych i wypełnieniu formularza rejestracyjnego/formularza 
złożenia wniosku wnioskodawca sprawdza i weryfikuje dane z pomocą tłumacza. W ten sposób 
można wprowadzić ewentualne poprawki lub dodać potrzebne informacje oraz wyjaśnić wszelkie 
rozbieżności.

Zapewni to wiarygodność danych uzyskanych podczas procesu rejestracji. Pozwoli to uniknąć 
niepotrzebnych nieporozumień i zamieszania na późniejszym etapie procedury azylowej, usprawni 
przygotowania do przesłuchania i ograniczy konieczność ponownego zadawania podstawowych 
pytań dotyczących rejestracji podczas rozmowy.

Po potwierdzeniu przedstawionych danych wnioskodawca musi podpisać formularz rejestracyjny/
formularz złożenia wniosku, który następnie należy przesłać do akt wnioskodawcy i przechowywać 
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w aktach w postaci fizycznej, wraz z wszelkimi innymi odpowiednimi dokumentami złożonymi w trakcie 
procedury, w zależności od uwarunkowań krajowych.

Należy zauważyć, że w zależności od praktyki krajowej w przypadku każdego członka rodziny, w tym 
dzieci, wymagany jest odrębny formularz rejestracyjny/formularz złożenia wniosku, nawet jeśli wniosek 
składa się jako wniosek rodzinny.

Na zakończenie przesłuchania należy poinformować o kolejnych etapach i możliwym terminie procedury 
rozpatrywania wniosku. Należy również podać informacje o sposobie kontaktowania się z wnioskodawcą 
w celu odbycia indywidualnej rozmowy oraz – o ile jest to możliwe – wskazać przybliżony termin 
przesłuchania.

Dobra praktyka

System samorejestracji opracowany przez Urząd Imigracyjny Norwegii jest dobrą praktyką, która 
uzupełnia rozmowę rejestracyjną i umożliwia osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej wstępne zarejestrowanie swoich danych osobowych w krajowej bazie danych 
w kontrolowanym środowisku. Narzędzie to opracowano z myślą o możliwym napływie dużej 
liczby wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej – wspiera ono organy w rejestrowaniu 
osób przybywających masowo do UE bez konieczności angażowania znacznej liczby tłumaczy 
i innych zasobów ludzkich. Pozwala ono uniknąć typowego wąskiego gardła na początkowym etapie 
procedury azylowej.

Narzędzie jest oparte na oprogramowaniu, które działa na komputerach, tabletach i – potencjalnie 
w przyszłości – na telefonach komórkowych. Wnioskodawcy korzystają z wyświetlanych na 
ekranie wytycznych, w których wyjaśniono ich prawa i obowiązki w zakresie procesu rejestracji; 
wytyczne są dostępne w 16 językach, które obejmują 90 % języków ojczystych, jakimi posługują 
się wnioskodawcy przybywający do Norwegii. Najpierw wnioskodawcy wpisują swoje dane 
osobowe, trasę podróży i informacje o członkach rodziny na klawiaturze wirtualnej, dostosowanej 
do używanego języka. Za pomocą oprogramowania wnioskodawcy wykonują również własne 
zdjęcie. Na koniec, przed złożeniem formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną, wnioskodawcy 
weryfikują podane przez siebie dane, po czym automatycznie generowany jest unikalny numer 
sprawy. Po wypełnieniu formularza samorejestracji wnioskodawcy dokonują dalszej identyfikacji 
poprzez osobiste złożenie dokumentów tożsamości i odcisków palców w urzędzie.

System samorejestracji można wykorzystać do profilowania spraw, tak aby na samym początku 
procedury azylowej skutecznie kierować wnioski bezpośrednio do odpowiednich procedur 
rozpatrywania wniosku. Jest to opcja skalowalna, co oznacza, że może funkcjonować jako środek 
awaryjny zapewniający, aby wniosek o udzielenie azylu został złożony w terminie przewidzianym 
w przepisach, jednocześnie oszczędzając znaczną ilość zasobów ludzkich. Można również uznać, 
że samorejestracja stwarza szansę na to, aby wnioskodawcy aktywniej uczestniczyli w procesie 
składania wniosków.

Załącznik 1 „Pola danych rejestracyjnych” zawiera obszerny przegląd danych, które można gromadzić na 
etapie rejestracji lub składania dokumentów. 
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Powiązane narzędzie EASO 

„Poradnik praktyczny EASO: Przesłuchanie” określa metodę przeprowadzania przesłuchań 
w ustrukturyzowany sposób, która w pewnym stopniu może być również korzystna dla rozmów 
rejestracyjnych. Poniższe sekcje uważa się za szczególnie istotne dla etapu rejestracji.

• W sekcji 2 „Rozpoczęcie przesłuchania” przedstawiono metody rozpoczęcia rozmowy w sposób, 
który pozwala osobie prowadzącej przesłuchanie stworzyć atmosferę zaufania, powitać 
wnioskodawcę i przekazać mu informacje. 

• W sekcji 3 „Prowadzenie przesłuchania” określono metody zarządzania przebiegiem 
przesłuchania i własnym nastawieniem w celu zacieśnienia współpracy; zawarto również porady 
dotyczące zadawania różnych rodzajów pytań podczas przesłuchania i wykorzystywania okazji 
do wyjaśniania wszelkich rozbieżności.

• W sekcji 5 „Zakończenie przesłuchania” zaproponowano sposoby zakończenia przesłuchania, 
udzielenia informacji na temat kolejnych etapów procedury rozpatrywania wniosku oraz 
umożliwienia wnioskodawcy ustosunkowania się do treści protokołu przesłuchania.

Tłumaczenia wytycznych udostępniono na stronie internetowej EASO.

Dokumentacja będąca w posiadaniu wnioskodawców

Należy zachęcać wnioskodawców, aby przedstawiali organom wszystkie posiadane przez nich dokumenty 
w celu ustalenia lub weryfikacji ich tożsamości i obywatelstwa, określenia ich sytuacji osobistej 
i pochodzenia, a także uzasadnienia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (15). Dokumenty te 
obejmują dokumenty tożsamości i dokumenty podróży (tj. dowód osobisty lub paszport), dokumenty 
rodzinne (np. książeczka rodzinna, akty urodzenia, akty zgonu lub akty małżeństwa), dokumenty związane 
z pobytem i trasami podróży oraz wszelkie dowody w postaci dokumentów, które mogłyby stanowić 
poparcie wniosku o udzielenie azylu (np. legitymacja partyjna w zgłoszonej organizacji politycznej lub 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub nakaz aresztowania).

Wnioskodawcy proszeni są o przekazanie oryginalnych dokumentów, ponieważ stanowią one dowód 
tożsamości lub pochodzenia, a także potencjalnie mogą stanowić bardziej przekonujący dowód na 
poparcie swojego wniosku o udzielenie azylu niż kopie. Jeżeli wnioskodawca nie posiada oryginalnych 
dokumentów, ale dysponuje kopiami, należy dowiedzieć się, dlaczego nie posiada oryginałów i w jaki 
sposób uzyskał te kopie.

Należy zwrócić uwagę na dokumenty, których wnioskodawca nie dostarczył, w szczególności dokumenty 
podróży i tożsamości. Należy poprosić o wyjaśnienie braku dokumentów i sprawdzić, czy wnioskodawca 
posiada jakiekolwiek dokumenty tożsamości. Jeżeli wnioskodawca posiada dokumenty tożsamości, 
należy dowiedzieć się, gdzie znajdują się te dokumenty i czy możliwe jest przedłożenie ich organom 
rozstrzygającym. Jeżeli wnioskodawca nie posiada żadnych dokumentów tożsamości, należy ustalić, 
dlaczego i w jaki sposób zdołał wyjechać poza kraj pochodzenia do państwa UE+ bez takich dokumentów.

(15) Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) APD wnioskodawcy muszą przekazać posiadane przez nich dokumenty mające znaczenie dla 
rozpatrzenia wniosku, takie jak paszport. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 QD państwa członkowskie mogą również nałożyć na 
wnioskodawcę obowiązek jak najszybszego przedstawienia tych dokumentów w ramach procedury azylowej.

https://euaa.europa.eu/pl/publications/poradnik-praktyczny-przesluchanie
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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Należy zachęcić wnioskodawcę do zdobycia wszelkich brakujących dokumentów, jeżeli jest to wykonalne 
w danych okolicznościach. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie oczekuje się od wnioskodawców 
narażania siebie ani innych osób na ryzyko poprzez podjęcie próby uzyskania dokumentów, w tym 
poprzez kontakt z organami kraju pochodzenia, jeśli wiązałoby się to z ryzykiem.

Dobra praktyka

Aby zachęcić wnioskodawców do przedstawiania dokumentów tożsamości, Szwedzka Agencja 
ds. Migracji wprowadziła „przypisywanie identyfikatorów” wnioskodawcom, którzy nie zdołają 
przedstawić dowodu tożsamości podczas procesu składania wniosków. Identyfikatory przypisuje 
się osobno każdemu wnioskodawcy i wyznacza się im zadanie polegające na uzyskaniu dodatkowej 
dokumentacji, która może potwierdzić lub wyjaśnić tożsamość lub kraj ich pochodzenia. Jeżeli 
wnioskodawca nie wywiąże się z tego zadania, może stracić niektóre świadczenia pieniężne. 
Przypisywanie to stosuje się wyłącznie w ramach procedury azylowej, a każda decyzja dotycząca 
zmniejszenia świadczeń pieniężnych może być zaskarżona do sądu administracyjnego.

Wszystkie dokumenty należy właściwie zarejestrować poprzez sporządzenie kopii każdego z nich 
i odnotowanie wszelkich informacji technicznych, w tym daty złożenia dokumentu, tytułu i rodzaju 
dokumentu oraz informacji, czy dokument jest oryginałem czy kopią. Innymi standardowymi elementami 
dokumentu, które należy zarejestrować, są: data wydania, organ wydający lub autor oraz główny temat.

Wnioskodawcy często przedstawiają dokumenty w formie zeskanowanej lub dokumenty elektroniczne 
przesłane im pocztą elektroniczną. Zeskanowane dokumenty i dokumenty elektroniczne z reguły traktuje 
się tak samo jak kopie.

Jeżeli wnioskodawca chce przedstawić wiele dokumentów, zaleca się przejrzenie ich z wnioskodawcą, aby 
wspólnie ustalić, które z nich mają znaczenie dla procedury azylowej. Kluczowym pytaniem, które należy 
zadać wnioskodawcy, jest to, co zamierza on wykazać za pomocą przedstawionego dokumentu.

W przypadku dokumentów w języku obcym konieczne będzie sporządzenie ich tłumaczenia. Zaleca się, 
aby przynajmniej sporządzać tłumaczenia najważniejszych dokumentów, w tym dokumentów tożsamości 
i najistotniejszych elementów dokumentów, z uwzględnieniem tego, co wnioskodawca zamierza wykazać 
za pomocą tych dokumentów. Zasadniczo w interesie organu rozstrzygającego leży, aby dokumenty 
zostały przetłumaczone w jak najszerszym zakresie, ponieważ każdy element dokumentu może okazać się 
istotny dla sprawdzenia spójności i zasadności wniosku.

Ogólnie rzecz biorąc, dobrą praktyką jest zapewnienie, aby przed przesłuchaniem dokumenty (kluczowe 
dokumenty lub ich istotne elementy) zostały przetłumaczone przez organ rozstrzygający. Umożliwi to 
urzędnikowi prowadzącemu sprawę lepsze przygotowanie przesłuchania oraz pytań, które należy zadać 
wnioskodawcy podczas rozmowy na temat wszelkich możliwych niezgodności między oświadczeniami 
a dokumentami. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu sprawdzania autentyczności dokumentu oraz 
powiązania go z procesem rejestracji, zob. dodatkowe wyjaśnienia w rozdziale VIII, sekcja C „Weryfikacja 
dokumentów”.
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D. Dane biometryczne
Dane biometryczne gromadzone na etapie rejestracji/składania wniosków obejmują zdjęcia i odciski 
palców. W zależności od uwarunkowań krajowych można pobrać dodatkowe rodzaje danych 
biometrycznych, takie jak skan tęczówki oka lub nagranie głosu. Głos wnioskodawcy często nagrywa się 
w celu określenia dialektu lub regionu socjalizacji, a nie w celu identyfikacji wnioskodawcy jako takiego. 

Ze względu na techniczny charakter pobierania i rejestrowania odcisków palców w większości państw 
UE+ jest ono przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki lub organy.

Odciski palców są wykorzystywane w ramach systemu Eurodac. Odciski palców dodaje się do centralnej 
bazy danych systemu Eurodac, aby ustalić, czy wnioskodawca wcześniej ubiegał się o azyl lub czy został 
zatrzymany w innym państwie UE+ w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy zewnętrznej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania odcisków palców i systemu Eurodac, zob. rozdział VIII 
sekcja A „Eurodac”.

Odciski palców można również porównać w bazie danych wizowego systemu informacyjnego (VIS). Jest 
to system służący podejmowaniu decyzji dotyczących wniosków o wydanie wiz krótkoterminowych 
uprawniających do pobytu lub przejazdu tranzytem przez strefę Schengen. System zawiera informacje 
na temat wniosków o wydanie wizy krótkoterminowej do państw strefy Schengen. Krajowe organy 
rozstrzygające mogą korzystać z bazy danych, aby ustalić, które państwo UE+ jest odpowiedzialne za 
rozpatrzenie wniosku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania odcisków palców oraz VIS, zob. rozdział VIII sekcja B 
„Wizowy system informacyjny”.

Dobra praktyka

Aby zapobiegać oszustwom, a także zagwarantować, że zdjęcie twarzy wnioskodawcy jest aktualne 
i dobrej jakości, zamiast wymagać od wnioskodawcy przedłożenia zdjęcia, zdjęcie może wykonać 
organ rejestrujący.

Ponieważ we wszystkich systemach biometrycznych istnieją niedociągnięcia, dobrą strategią 
może być zastosowanie podejścia multimodelowego, opartego na gromadzeniu różnych danych 
biometrycznych.

E. Rejestracja danych osobowych
Chociaż gromadzenie prawidłowych i wiarygodnych informacji podczas rejestracji jest ogromnie ważne, 
w ramach procedury azylowej istnieje szereg przeszkód, które mogą spowodować, że zgromadzone 
dane nie będą kompletne lub precyzyjne. Mogą to być bariery językowe, normy kulturowe lub wiek 
wnioskodawcy. 

Twoim zadaniem będzie udzielenie wsparcia wnioskodawcy w wyjaśnieniu jego oświadczeń oraz 
zapewnieniu, aby przedstawione dane były kompletne i dokładne.
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W niniejszej sekcji zawarto wytyczne, przykłady dobrych praktyk i wskazówki dotyczące praktycznych 
kwestii, które można napotkać podczas gromadzenia i rejestrowania informacji przedstawionych przez 
wnioskodawcę. Oprócz tych ogólnych wskazówek zaleca się również, aby organy przedstawiły krajowe 
wytyczne w celu zapewnienia spójności w rejestrowaniu danych osobowych oraz uwzględnienia 
określonych praktyk w kraju pochodzenia.

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Jeżeli wnioskodawca przedstawia paszport lub inny dokument tożsamości, należy zapisać imię i nazwisko 
wnioskodawcy w takiej formie, w jakiej widnieje w dokumencie. W przypadku braku paszportu 
i w zależności od kraju pochodzenia jako inne źródła informacji na temat elementów składowych oraz 
pisowni imienia i nazwiska wnioskodawcy można wykorzystać krajowe dokumenty tożsamości i akty 
urodzenia. Jeżeli wnioskodawca nie posiada żadnych dokumentów tożsamości, należy zapisać imię 
i nazwisko w sposób podany przez wnioskodawcę.

Zaleca się, aby krajowe administracje przedstawiły właściwe dla kraju pochodzenia wytyczne 
dotyczące sposobu zapisywania imienia i nazwiska wnioskodawcy, aby zapewnić spójność w zakresie 
składu i pisowni imienia i nazwiska. Wytyczne mogą wskazywać hierarchię poszczególnych rodzajów 
dokumentów tożsamości zgodnie z krajem pochodzenia. Typowe elementy składowe oraz pisownia 
imienia i nazwiska różnią się w zależności od kraju pochodzenia. W szeregu państw Azji Środkowej, 
Bliskiego Wschodu i części Afryki nazwy tradycyjnie składają się z imienia nadawanego przy urodzeniu 
oraz nazwiska rodowego, przy czym pierwszy człon nazwiska stanowi imię ojca, a drugi – imię dziadka. 
W przypadku nazwisk tradycyjnie składających się z kilku członów w wytycznych można wskazać, który 
człon należy wpisać w formularzu rejestracyjnym jako imię, a który jako nazwisko.

Wnioskodawca posiada więcej niż jedno imię i nazwisko
Wnioskodawcy mogą mieć więcej niż jedno imię i nazwisko z kilku powodów. W niektórych państwach 
imię i nazwisko wpisane do paszportu lub innego dokumentu tożsamości może różnić się od tradycyjnego 
imienia i nazwiska. Na przykład imię ojca i dziadka tradycyjnie stosuje się jako nazwisko, natomiast 
w paszporcie nazwę plemienia zapisuje się pod nazwiskiem. Wnioskodawca może zatem posiadać dwa 
imiona i nazwiska, a mianowicie jedno używane na co dzień i jedno do celów urzędowych.

Wnioskodawcy mogą występować pod różnymi imionami i nazwiskami w oficjalnych bazach danych 
i rejestrach lub sami mogą podawać różne imiona i nazwiska, pod którymi są znani w kraju pochodzenia. 
Wnioskodawca mógł celowo użyć fałszywego imienia i nazwiska lub nielegalnie posłużył się tożsamością 
innej osoby. W takich przypadkach dodatkowe imiona i nazwiska należy zapisywać jako pseudonimy.

Podobnie jako pseudonimy należy rejestrować odmiany imienia i nazwiska, a mianowicie ich pisownię, 
transpozycję lub zapis w różnych dokumentach tożsamości, aby umożliwić późniejsze wyszukanie danej 
osoby w bazie danych, jeżeli dostępny jest tylko jeden z dokumentów tożsamości. Należy również 
wysłuchać stanowisko wnioskodawcy na temat możliwych powodów wystąpienia takich rozbieżności, po 
czym należy odnotować wyjaśnienia udzielone przez wnioskodawcę w formularzu rejestracyjnym i zgłosić 
wszelkie niespójności organowi rozstrzygającemu.
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Transliteracja: imię i nazwisko wnioskodawcy jest zapisane alfabetem innym niż alfabet łaciński
Transliteracja jest procesem przepisywania nazwy alfabetem innym niż alfabet, którym została ona 
oryginalnie zapisana. Transliterację stosuje się w przypadku, gdy imię i nazwisko wnioskodawcy zostało 
zapisane alfabetem, takim jak alfabet arabski, cyrylica lub pismo etiopskie. Ponieważ znormalizowane 
procedury transliteracji wyrazów na alfabet łaciński nie istnieją dla wszystkich języków, niektóre litery, 
znaki lub dźwięki fonetyczne mogą przybierać różne formy w zależności od języka, który jest używany 
podczas transliteracji wyrazu. Na przykład dźwięk fonetyczny /u/ będzie transliterowany jako „ou” 
w języku francuskim, „oo” w języku angielskim i „u” w języku niemieckim.

Dobry przykład sposobu uregulowania transliteracji może składać się z następujących kroków.

1. Należy wpisać transliterację imienia i nazwiska, które widnieją w paszporcie wnioskodawcy.

2. Jeżeli wnioskodawca nie posiada paszportu, należy zarejestrować transliterację imienia i nazwiska, 
które przedstawiono w innych oficjalnych dokumentach.

3. Jeżeli wnioskodawca nie posiada żadnych oficjalnych dokumentów, w których jego imię i nazwisko 
zapisano alfabetem łacińskim, należy odwołać się do istniejących krajowych wytycznych dotyczących 
transliteracji.

4. W przypadku braku oficjalnych wytycznych dotyczących transliteracji i tylko wtedy, gdy 
wnioskodawca jest wystarczająco biegły w komunikacji pisemnej w języku, w którym używa się 
alfabetu łacińskiego, należy zwrócić się do wnioskodawcy o podanie transliteracji jego imienia 
i nazwiska.

5. Jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie podać transliteracji swojego imienia nazwiska, należy skorzystać 
z usług tłumacza. W każdym razie jako punkt odniesienia należy odnotować sposób, w jaki imię 
i nazwisko zostało zapisane w języku ojczystym.

Dobra praktyka
Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców w Niemczech dokonuje transliteracji imion i nazwisk 
zapisanych alfabetem arabskim na litery łacińskie za pomocą narzędzia do transliteracji. 
Wnioskodawcy wpisują swoje imię i nazwisko za pomocą klawiatury arabskiej, a system dokonuje 
ich transliteracji na litery alfabetu łacińskiego. Narzędzie to wykorzystuje się na początkowych 
etapach procedury azylowej, w tym podczas rejestracji wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, gdy imię i nazwisko wnioskodawcy rejestruje się w indywidualnych aktach 
sprawy. Narzędzie to zawiera również dodatkowe funkcje, które pomagają w badaniu pochodzenia 
wnioskodawcy.

Data i miejsce urodzenia wnioskodawcy

Aby zapewnić spójność w rejestrowaniu danych dotyczących miejsca urodzenia, dobrą praktyką jest 
systematyczne rejestrowanie miejsca na tym samym poziomie (wieś, gmina, podokręg itp.), a ponadto 
określenie prowincji, regionu lub gubernatorstwa, do którego należy miejsce urodzenia. Spójną pisownię 
miejsc można wprowadzić poprzez przedstawienie wykazu regionów, prowincji, gubernatorstw lub 
głównych lokalizacji, które są właściwe dla danego kraju pochodzenia.
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Wnioskodawca nie zna swojej daty urodzenia

Jeżeli wnioskodawca twierdzi, że nie zna swojej daty urodzenia, należy ustalić, co wnioskodawca wie na 
temat tej daty, uwzględniając rok, porę roku lub miesiąc, w którym się urodził.

W przypadku dzieci lub wnioskodawców, którzy wkrótce osiągną pełnoletność, ważne jest, aby przy 
wpisywaniu pełnej daty urodzenia zawsze przyjąć ostatnią możliwą datę okresu, w którym można 
racjonalnie oszacować, że wnioskodawca się urodził. Jeżeli na przykład wnioskodawca wie, w którym 
miesiącu się urodził, to ostatni dzień tego miesiąca oznacza się jako przybliżoną datę urodzenia. Jeżeli 
wnioskodawca zna rok lub porę roku, w której się urodził, oznacza się ostatni dzień kwartału tego roku. 
Jeżeli wnioskodawca zna tylko rok, w którym się urodził, oznacza się ostatni dzień tego roku. Ostatni 
możliwy dzień okresu wybiera się po to, aby dziecko nie było traktowane jak osoba dorosła, podczas gdy 
może być jeszcze dzieckiem.

W niektórych państwach UE+, w przypadku gdy dokładna data urodzenia nie jest znana, ustala się 
przybliżoną datę urodzenia, która zawiera dzień i miesiąc, ponieważ ułatwia to załatwianie istotnych 
spraw z organami i usługodawcami. Powinny istnieć zabezpieczenia określające, że podana data 
urodzenia jest jedynie datą przybliżoną, oraz gwarantujące, że nie dojdzie do stworzenia fałszywej 
tożsamości. Dokumenty przedstawione przez wnioskodawców mogą zawierać wskazówki pomocne 
w określeniu ich wieku lub daty urodzenia. Dzień, rok urodzenia lub przedział wiekowy można 
szczegółowo oszacować poprzez przeprowadzenie przesłuchania opartego na czasowych punktach 
odniesienia (np. pytając wnioskodawców, czy mają jakieś wspomnienia dotyczące pewnych ważnych 
wydarzeń, które miały miejsce w ich kraju). Należy dążyć do osiągnięcia wspólnego porozumienia 
z wnioskodawcą. Należy upewnić się, że wnioskodawca rozumie, jaką datę zapisano ostatecznie 
jako przybliżoną data urodzenia, i należy wyjaśnić, że można ją skorygować w przyszłości, jeżeli 
wnioskodawca zdoła przedstawić w późniejszym terminie dokument tożsamości sporządzony w swoim 
kraju pochodzenia. Po ustaleniu przybliżonej daty urodzenia należy wyraźnie zaznaczyć w formularzu 
rejestracyjnym lub bazie danych, że data jest szacunkowa, i podać, w jaki sposób została określona.

Zasadniczo zaleca się, aby nie oznaczać daty urodzenia wnioskodawcy jako „nieznanej”, ponieważ ważne 
jest wskazanie grupy wiekowej, do której należy wnioskodawca, np. dziecko, nastolatek, młody dorosły, 
dorosły lub osoba starsza.

Kraj wnioskodawcy stosuje inny kalendarz do odnotowania daty urodzenia
Niektóre kraje stosują inne kalendarze niż kalendarz gregoriański, na przykład kalendarz perski jest 
używany w Afganistanie i Iranie, kalendarz etiopski w Etiopii i Erytrei, a kalendarz Wikrama w Nepalu 
i kilku stanach Indii. Kalendarzy islamskiego i hebrajskiego używa się do celów religijnych, natomiast 
kraje arabskie i Izrael używają kalendarza gregoriańskiego do celów cywilnych. W kalendarzu chińskim 
odnotowuje się również daty ważnych świąt, natomiast chińska administracja cywilna opiera się na 
kalendarzu gregoriańskim.

Zaleca się poproszenie wnioskodawcy o podanie daty urodzenia według kalendarza stosowanego 
w kraju pochodzenia. Datę urodzenia należy odnotować w formularzu rejestracyjnym zarówno jako 
dzień kalendarzowy stosowany w kraju pochodzenia, jak i jako datę według kalendarza gregoriańskiego. 
Dotyczy to również innych dat, które wykorzystuje się podczas procesu rejestracji, takich jak data 
wyjazdu z kraju pochodzenia.
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Jeżeli dokładna data urodzenia wnioskodawcy nie jest znana, przybliżoną datę urodzenia określa się 
również na podstawie kalendarza stosowanego w kraju pochodzenia, na przykład poprzez wykorzystanie 
miesięcy, pór roku i lat zapisanych według tego kalendarza.

W internecie dostępnych jest wiele dobrych konwerterów kalendarzy, między innymi:

• konwerter kalendarza perskiego,

• konwerter kalendarza etiopskiego oraz

• konwerter kalendarza nepalskiego.

Wnioskodawca podaje miejsce urodzenia, które trudno zlokalizować w kraju pochodzenia
Jeżeli wnioskodawca twierdzi, że urodził się w miejscu, które trudno jest zidentyfikować lub zlokalizować 
w kraju pochodzenia, sprawę tę należy dokładniej zbadać, zadając pytania dotyczące na przykład części 
kraju, prowincji/gubernatorstw, miast, gmin i znanych miejsc w pobliżu miejsca urodzenia.

Dobrą praktyką jest korzystanie z internetowych serwisów mapowych (sprawdzonych przez jednostkę 
ds. informacji o kraju pochodzenia) w celu zlokalizowania miejsca urodzenia na mapie podczas procesu 
rejestracji, oprócz rejestracji miejsca zamieszkania w kraju pochodzenia. Zdarza się, że najczęściej 
wykorzystywane usługi map takie jak Mapy Google nie uwzględniają konkretnych lokalizacji w kilku 
typowych krajach pochodzenia.

Poniżej znajdują się przykłady dobrych specjalistycznych internetowych serwisów mapowych:

• OpenStreetMap jest interaktywną mapą bazującą na otwartym oprogramowaniu,

• WeGo to mapa opracowana przy pomocy obrazowania satelitarnego oraz

• Food Security and Nutrition Analysis Unit (FSNAU) udostępnia mapy administracyjne dotyczące 
Somalii.

Wnioskodawca nie zna swojego miejsca lub państwa urodzenia
Jeśli wnioskodawca zna swoje państwo urodzenia, ale nie zna dokładnego miejsca urodzenia, można 
poszukać dodatkowych informacji, najpierw zadając pytania dotyczące szerszego obszaru geograficznego, 
a następnie przechodząc do mniejszych obszarów geograficznych, badając jednocześnie, skąd 
wnioskodawca uzyskał te informacje.

Kraj urodzenia oznacza kraj zamieszkania matki w momencie urodzenia lub, jeżeli nie jest znany, kraj 
w którym miało miejsce urodzenie (art. 2 ust. 1 lit. e) rozporządzenia w sprawie statystyk z zakresu 
migracji (16)). W związku z tym wnioskodawców można zapytać o to, gdzie mieszkała ich matka na różnych 
etapach życia, jeżeli miejsce urodzenia pozostaje nieznane lub niepewne.

Jeżeli nie ma pewności co do miejsca urodzenia, dobrą praktyką jest sprawdzenie miejsca pochodzenia 
rodziców i innych członków rodziny wnioskodawcy oraz ich aktualnego miejsca zamieszkania. Umożliwi 

(16) Rozporządzenie (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 uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia 
statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców, Dz.U. L 199 z 31.7.2007 s. 23, oraz jego zmiana – rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/851 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 862/2007 
w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej, Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 1.

http://www.iranchamber.com/calendar/converter/iranian_calendar_converter.php
https://planetcalc.com/8504/
https://ramropatro.com/date-converter
https://www.openstreetmap.org/
https://wego.here.com/
https://www.fsnau.org/products/maps/administrative-maps
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02007R0862-20200712
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0001.01.POL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0001.01.POL
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to uzyskanie pełniejszego obrazu pochodzenia rodziny i jej obecnej sytuacji, na przykład w związku 
z potencjalną historią przymusowych przesiedleń.

Jeżeli państwo urodzenia jest nieznane, należy oznaczyć je jako „nieznane”. Należy zgromadzić dane 
na temat powodów, dla których wnioskodawca nie zna swojego kraju urodzenia, i odnotować ich 
wypowiedzi w formularzu rejestracyjnym/bazie danych.

Struktura rodziny

Struktury rodziny nigdy nie można brać za pewnik. Każdą relację należy sprawdzić. Jeżeli na przykład 
dana para przyszła z jednym dzieckiem lub kilkorgiem dzieci, w każdym przypadku należy sprawdzić, czy 
mężczyzna i kobieta są ich biologicznymi rodzicami.

Wnioskodawca jest poligamistą
W niektórych społeczeństwach można zawrzeć związek małżeński z więcej niż jedną osobą równocześnie, 
natomiast przepisy krajowe w państwach UE+ zezwalają na zawarcie małżeństwa tylko z jedną osobą 
w tym samym czasie. W niektórych państwach UE+ poligamię lub zawarcie związku małżeńskiego 
z więcej niż jedną osobą równocześnie uznaje się również za przestępstwo, co uniemożliwia uznanie 
więcej niż jednego współmałżonka za partnera w zalegalizowanym związku małżeńskim. Zatem 
w przypadku poligamii tylko jednego ze współmałżonków można uznać za partnera w zalegalizowanym 
związku małżeńskim.

Państwa UE+ stosują różne praktyki w celu ustalenia, kto w przypadku małżeństw poligamicznych 
w świetle prawa krajowego mógłby zostać uznany za partnera w zalegalizowanym związku. Niektóre 
państwa UE+ za partnera w zalegalizowanym związku uznają partnera, który jako pierwszy zawarł 
związek małżeński, natomiast pozostałe państwa za partnera w zalegalizowanym związku uznają 
partnera, który jako pierwszy przybył do danego kraju.

W zależności od krajowej definicji współmałżonka pozostającego w zalegalizowanym związku małżeńskim 
w formularzu rejestracyjnym jako partnera w zalegalizowanym związku można wpisać współmałżonka, 
który jako pierwszy zawarł związek małżeński z wnioskodawcą, albo współmałżonka, który jako pierwszy 
przybył do kraju. Jeżeli w tym samym czasie do kraju przybył więcej niż jeden współmałżonek, każdy ze 
współmałżonków, który nie został uznany za partnera w zalegalizowanym związku małżeńskim, powinien 
wystąpić z osobnym wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej. Współmałżonkowie inni niż 
partnerzy w zalegalizowanym związku małżeńskim zostaną również zarejestrowani w specjalnej sekcji 
formularza rejestracyjnego, określającej ich dane osobowe i datę zawarcia związku małżeńskiego.

Wnioskodawca twierdzi, że pozostaje w związku małżeńskim lub jest rozwiedziony, ale małżeństwo lub 
rozwód nie zostały orzeczone przez właściwy organ
Wiele małżeństw zawieranych jest według prawa zwyczajowego lub zgodnie z praktykami religijnymi, 
w obecności przywódcy zwyczajowego lub religijnego, nie zawsze jednak są one prawnie zatwierdzone 
przez państwo. Inne pary mogą pozostawać w konkubinacie bez zawarcia małżeństwa cywilnego, 
zwyczajowego lub wyznaniowego. W niektórych państwach ta ostatnia forma konkubinatu może być 
prawnie zatwierdzona.
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To, czy małżeństwo lub rozwód są prawnie zatwierdzone, określa prawo państwa jego stałego 
zamieszkiwania, a jeżeli nigdzie stale nie zamieszkuje, prawo państwa, w którym wnioskodawca 
przebywa. W związku z tym prawa, które wnioskodawca nabył wcześniej, związane z jego statusem 
małżeńskim, będą przestrzegane, pod warunkiem że prawa te byłyby uznane przez prawo państwa 
przyjmującego oraz pod warunkiem dopełnienia formalności przewidzianych prawem tego państwa 
(art. 12 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców) (17).

Można zapisać oświadczenia wnioskodawcy dotyczące jego małżeństwa lub rozwodu, uwzględniając, 
że małżeństwo lub rozwód nie zostały orzeczone przez dany organ. Można również zapytać, co 
wnioskodawca ma na myśli, twierdząc, że pozostaje w związku małżeńskim lub jest rozwiedziony, 
i dlaczego nie zostało to orzeczone przez dany organ.

Dorosły wnioskodawca, który sprawuje rodzinną pieczę zastępczą nad dzieckiem lub przysposobił dziecko 
bez żadnej decyzji prawnej lub zwyczajowej
Szczególnie istotne jest sprawdzenie powiązań między dzieckiem a osobą dorosłą, aby zagwarantować, 
że relacja ta spełnia wymóg nadrzędnego interesu dziecka. Należy zapytać wnioskodawcę o podstawę 
prawną przysposobienia lub porozumienia dotyczącego sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz 
o sytuację, która doprowadziła do przejęcia przez niego opieki nad dzieckiem. W formularzu 
rejestracyjnym należy również odnotować, kto przyszedł z dzieckiem, np. rodzina z kilkorgiem dzieci, 
para, osoba samotnie wychowująca dzieci lub osoba starsza, a także płeć dziecka i towarzyszącej mu 
osoby dorosłej lub towarzyszących osób dorosłych.

Jeżeli porozumienie dotyczące przysposobienia lub sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej opiera 
się na zwyczajowej lub nieoficjalnej decyzji, należy skierować dziecko do organów odpowiedzialnych 
za wyznaczenie opiekuna. Należy również skierować dziecko do organów ds. ochrony dziecka, które 
są odpowiedzialne za przeprowadzenie oceny nadrzędnego interesu dziecka. Ma to na celu określenie 
odpowiedniości i zaangażowania towarzyszących osób dorosłych jako potencjalnych opiekunów dziecka 
oraz dobrostanu dziecka pozostającego pod opieką towarzyszącej mu osoby dorosłej lub towarzyszących 
osób dorosłych.

Jeżeli nie odnotowano oznak znęcania się lub zaniedbywania, nie ma potrzeby oddzielania dziecka od 
towarzyszących mu osób dorosłych na czas przeprowadzania oceny nadrzędnego interesu dziecka 
i podejmowania decyzji.

Dziecko i towarzyszące mu osoby dorosłe należy zarejestrować oddzielnie, ale sprawy tej osoby lub 
tych osób i dziecka powinny być ze sobą powiązane. W zależności od praktyki krajowej można rozważyć 
przeprowadzenie rozmowy rejestracyjnej w obecności wyznaczonego kuratora.

Jeżeli dziecko i towarzyszące mu osoby dorosłe wskazują, że poszukiwanie rodziny byłoby potrzebne lub 
pożądane, można skierować dziecko do procedury poszukiwania rodzin.

(17) Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, Konwencja dotycząca statusu uchodźców, Zbiór traktatów ONZ, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych, 1951, t. 189, s. 137. 

https://www.unhcr.org/pl/wp-content/uploads/sites/22/2016/12/konwencja_genewska.pdf
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Obywatelstwo

Narodowość lub obywatelstwo definiuje się jako szczególną więź prawną pomiędzy osobą a jej 
państwem, nabytą poprzez urodzenie lub naturalizację, niezależnie od tego, czy odbywa się ona poprzez 
deklarację, wybór, małżeństwo lub w inny sposób zgodny z prawem krajowym (art. 2 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia w sprawie statystyk z zakresu migracji). Obywatelstwo jest kluczowym pojęciem z zakresu 
ochrony międzynarodowej, ponieważ to właśnie na państwo lub państwa, których dana osoba jest 
obywatelem, ukierunkowana jest ocena potrzeby ochrony międzynarodowej. Jeżeli wnioskodawca jest 
bezpaństwowcem, ocenę przeprowadza się w odniesieniu do kraju poprzedniego miejsca stałego pobytu. 
Wielu wnioskodawców nie posiada dokumentów potwierdzających ich obywatelstwo i w związku z tym 
konieczne jest ustalenie obywatelstwa w inny sposób.

Krajowe wytyczne dotyczące przypadków, w których obywatelstwo można uznać za „ustalone” (pomimo 
braku dowodu w postaci dokumentu), mogą się różnić, podobnie jak metody stosowane w celu ustalenia 
obywatelstwa wnioskodawcy. Metody obejmują przesłuchanie dotyczące obywatelstwa, uwierzytelnienie 
dokumentów, weryfikację pochodzenia wnioskodawcy lub ocenę znajomości języka. Metody te często stosuje 
wyspecjalizowany personel lub jednostki bądź urzędnicy odpowiedzialni za przeprowadzanie przesłuchania. 
Zadaniem specjalisty ds. rejestracji jest dostarczenie wiarygodnych informacji na temat obywatelstwa 
wnioskodawcy oraz zgłoszenie wszelkich niejasności lub możliwych przesłanek bezpaństwowości.

Wnioskodawca posiada lub może posiadać wiele obywatelstw
Wnioskodawca może posiadać wiele obywatelstw i należy zapisać wszystkie deklarowane obywatelstwa. 
Dobrą praktyką jest systematyczne pytanie wszystkich wnioskodawców, czy posiadają więcej niż jedno 
obywatelstwo, ponieważ wnioskodawcy mogą sami nie podać takiej informacji. Zaleca się ustanowienie 
protokołu krajowego dla przypadków, w których wnioskodawca posiada więcej niż jedno obywatelstwo, 
aby ustalić, pod jakim obywatelstwem wnioskodawca zostanie umieszczony w wykazie do celów 
statystycznych. W przypadku braku takich zasad zaleca się, aby do celów statystycznych jako „główne” 
obywatelstwo zapisywać ostatnio nabyte obywatelstwo. Informacje na temat innych obywatelstw należy 
również zawrzeć w dokumentacji dotyczącej wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie wie lub nie ma pewności co do swojego obywatelstwa
Wnioskodawcy mogą nie mieć pewności w kwestii swojego obywatelstwa. W przypadku braku 
dokumentów tożsamości, w których widnieje narodowość wnioskodawcy, należy zadawać pytania 
w celu ustalenia obywatelstwa deklarowanego przez wnioskodawcę lub zbadać wszelkie możliwe 
przesłanki świadczące o bezpaństwowości. Celem tych pytań nie jest dokonanie oceny wiarygodności 
deklarowanego obywatelstwa, lecz stwierdzenie wystąpienia wątpliwości, o których należy 
powiadomić organ rozstrzygający.

Jeżeli odpowiedzi wnioskodawcy nie rozwiewają wątpliwości, należy zgłosić swoje uwagi odpowiedniemu 
organowi.

Jeżeli obywatelstwo nadal jest niepewne, w formularzu rejestracyjnym należy wpisać obywatelstwo 
wnioskodawcy jako „obywatelstwo deklarowane/domniemane”. Jeżeli wnioskodawca twierdzi, że jest 
bezpaństwowcem, ale nie posiada żadnych oficjalnych dokumentów, należy również odnotować tę 
informację jako „deklarowana/domniemana bezpaństwowość”. Jeżeli wnioskodawca posiada dokumenty 
potwierdzające, że jest on bezpaństwowcem, należy wpisać obywatelstwo jako „bezpaństwowiec”.
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Aby uniknąć kierowania wniosków do rozpatrzenia w ramach niewłaściwej procedury i umożliwić 
właściwe przygotowanie przesłuchania, ważne jest określenie na wczesnym etapie procedury 
azylowej wątpliwości dotyczących obywatelstwa i przesłanek świadczących o bezpaństwowości 
oraz systematyczne zapisywanie ich na etapie rejestracji. Zaleca się, aby wszystkie obywatelstwa 
zarejestrowane na dowolnym etapie procedury azylowej były przechowywane w historycznej wersji akt 
wnioskodawcy.

Warunki, na jakich wnioskodawca może zmienić uprzednio przedstawione dane

W większości państw UE+ dane osobowe można zmienić na określonych warunkach po zakończeniu składania 
wniosków. Niektóre państwa wymagają od wnioskodawcy przedstawienia autentycznego dokumentu 
tożsamości w celu zmiany danych osobowych, natomiast pozostałe państwa zezwalają na dokonanie zmian na 
innych warunkach, w tym na podstawie zgłoszenia dokonanego przez samego wnioskodawcę.

Zaleca się, aby administracje krajowe przedstawiły wytyczne dotyczące warunków, na jakich 
wnioskodawca może zmienić dane przekazane na etapie składania wniosku.

Zaleca się wprowadzenie rozróżnienia między istotnymi zmianami w danych osobowych a drobnymi 
zmianami wynikającymi z błędu ludzkiego. Przykłady błędów ludzkich na etapie rejestracji obejmują 
błędy ortograficzne, daty urodzenia, które w rzeczywistości zostały podane jako dzień kalendarzowy inny 
niż dzień według kalendarza gregoriańskiego, oraz miejsca urodzenia o tej samej nazwie, ale znajdujące 
się w innym okręgu administracyjnym kraju pochodzenia. Za dobrą praktykę uważa się udostępnianie 
w bazie danych wszelkich zmian dokonanych w danych osobowych, w tym informacji dotyczących daty 
dokonania zmian, osoby, która wprowadziła zmiany, oraz podstawy tych zmian.

Dane osobowe, które można uznać za zasadniczo różne od tych, które zostały przedstawione przez 
wnioskodawcę, bazy danych zewnętrznych i inne wiarygodne źródła, mogą zostać zarejestrowane jako 
pseudonimy. Pseudonimy obejmują wszelkie nazwy lub inne dane osobowe, pod którymi wnioskodawca 
jest znany, w tym nazwiska rodowe lub imiona i nazwiska używane na co dzień. Dobrą praktyką jest 
posiadanie pola przeznaczonego do wskazania pseudonimów w bazie danych, aby umożliwić wyszukiwarce 
internetowej jednoczesne wyszukiwanie aktualnego imienia i nazwiska, pseudonimów i historii nazw.

F. Bezpaństwowość

Czym jest bezpaństwowość i dlaczego jest tak ważna?

W Konwencji dotyczącej statusu bezpaństwowców z 1954 r. bezpaństwowca zdefiniowano jako „osobę, 
która nie jest uznawana za obywatela żadnego państwa w zakresie obowiązywania jego prawa” (18). Definicja 
ta jest wiążąca dla wszystkich umawiających się krajów, a pojęcie „w zakresie obowiązywania jego prawa” 
należy rozumieć szeroko, tak aby obejmowało nie tylko ustawodawstwo, ale również dekrety ministerialne, 
rozporządzenia, postanowienia, orzecznictwo oraz, w stosownych przypadkach, praktykę zwyczajową (19).

(18) Zgromadzenie Ogólne ONZ, Konwencja o statusie bezpaństwowców, 28 września 1954 r., Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, Zbiór Traktatów, tom. 360, s. 117

(19) UNHCR, Guidelines on Statelessness No 1: The definition of ‘Stateless Person’ in Article 1(1) of the 1954 Convention Relating 
to the Status of Stateless Persons [w sprawie bezpaństwowości nr 1: Definicja „bezpaństwowca” w art. 1 ust. 1 Konwencji 
dotyczącej statusu bezpaństwowców z 1954 r.], HCR/GS/12/01, 2012 r., pkt 15.

https://www.unhcr.org/pl/wp-content/uploads/sites/22/2016/12/Konwencja_1954_PL.pdf
https://www.refworld.org/docid/4f4371b82.html
https://www.refworld.org/docid/4f4371b82.html
https://www.refworld.org/docid/4f4371b82.html
https://www.refworld.org/docid/4f4371b82.html
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Bezpaństwowość pojawia się w różnych kontekstach, w sytuacjach migracyjnych albo niemigracyjnych, 
a także może ją powodować szereg czynników. Obejmują one dyskryminację w przepisach i praktykach 
dotyczących obywatelstwa (związaną na przykład z rasą, religią lub płcią), luki w przepisach dotyczących 
obywatelstwa, sukcesję państwa lub dyskryminację wśród ekspatriantów lub ich dzieci, którzy nie 
uzyskawszy obywatelstwa państwa miejsca zwykłego pobytu, mogą utracić obywatelstwo.

Prawo do obywatelstwa jest jednym z podstawowych praw człowieka. Oprócz pozbawienia 
obywatelstwa bezpaństwowcy często zmagają się z innymi formami dyskryminacji i naruszeń praw 
człowieka, co może być zarówno przyczyną przymusowego przesiedlenia, jak i jego konsekwencją. 
Chociaż większość bezpaństwowców pozostaje w państwie urodzenia/miejscu zwykłego pobytu, 
niektórzy wyjeżdżają i szukają ochrony w innych państwach. W tym ostatnim przypadku bezpaństwowiec 
może kwalifikować się do otrzymania ochrony międzynarodowej jako uchodźca lub beneficjent ochrony 
uzupełniającej zgodnie z QD.

Jeżeli dany bezpaństwowiec zostaje uznany za osobę wymagającą ochrony międzynarodowej, ważne jest, 
aby zająć się kwestią bezpaństwowości tej osoby. Mogą zaistnieć przypadki, w których status uchodźcy 
lub ochrona uzupełniająca wygasa, a dana osoba nie nabyła obywatelstwa. W takich przypadkach 
dana osoba nadal będzie wymagała ochrony jako bezpaństwowiec. Co więcej, bezpaństwowość osób 
korzystających z ochrony międzynarodowej może mieć konsekwencje dla nich i ich dzieci. Na przykład 
dzieci bezpaństwowców korzystających z ochrony międzynarodowej, czyli te, które urodziły się 
w państwie przyjmującym i nie nabyły żadnego innego obywatelstwa, są uprawnione na mocy prawa 
międzynarodowego (oraz przepisów dotyczących obywatelstwa wielu państw UE+) do obywatelstwa 
państwa, w którym się urodziły (20).

Przesłanki świadczące o bezpaństwowości

Bezpaństwowość nie zawsze jest łatwa do zidentyfikowania. Bezpaństwowcy rzadko posiadają dowód 
potwierdzający, że są bezpaństwowcami, mogą nie mieć pewności, czy są bezpaństwowcami lub 
mogą być nieświadomi, że istnieje ryzyko, iż po powrocie mogą stać się bezpaństwowcami. Do osób 
zagrożonych bezpaństwowością mogą należeć – w zależności od sytuacji panującej w kraju pochodzenia – 
osoby z regionów przygranicznych, w których brak ewidencji ludności może prowadzić do nieporozumień 
w zakresie tego, czy są oni obywatelami jednego lub drugiego państwa; mniejszości oraz osoby mające 
postrzegane lub rzeczywiste więzi z innym państwem, ludność koczownicza oraz ludność o złożonej 
historii przymusowych przesiedleń, w przypadku której udowodnienie obywatelstwa kraju pochodzenia 
może być trudne ze względu na fakt, że pokolenia zstępnych przebywały za granicą.

W kontekście europejskim często spotykane profile osób ubiegających się o status bezpaństwowca obejmują:

• Palestyńczyków z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej;

• populację Kurdów z Syrii i Iraku;

• bidunów z Kuwejtu i Iraku;

• lud Rohingja z Mjanmy;

• Somalijczyków z Etiopii.

(20) UNHCR, Konwencja o ograniczaniu bezpaństwowości z 1961 r., HCR/GS/12/01, 2012; Rada Europy, Europejska konwencja 
o obywatelstwie, Strasburg, Seria Traktatów Rady Europy nr 166, 1997.

https://www.unhcr.org/pl/wp-content/uploads/sites/22/2016/12/Konwencja_1961_PL.pdf
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/re/1997c.html
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/re/1997c.html
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Ponadto niepewność wnioskodawców co do własnej narodowości podczas procesu rejestracji może 
wskazywać, że mogą być oni narażeni na ryzyko bezpaństwowości.

Rejestracja bezpaństwowców i osób zagrożonych bezpaństwowością

Niezwykle ważne jest jak najwcześniejsze zidentyfikowanie bezpaństwowców, aby zapewnić im 
ochronę, której potrzebują z powodu swojej bezpaństwowości. Ustalenie, czy wnioskodawcy są 
bezpaństwowcami, ma zasadnicze znaczenie przy ocenie potrzeby uzyskania ochrony międzynarodowej.

Podczas rejestracji istotne jest gromadzenie informacji i wykrywanie ewentualnych przypadków 
bezpaństwowości. W przypadku wszystkich wnioskodawców należy zgromadzić informacje o ich 
obywatelstwie lub obywatelstwach, ewentualnej bezpaństwowości, miejscu urodzenia i państwie 
urodzenia. Jeżeli wnioskodawcy nie są pewni swojego obywatelstwa, należy zgłosić ten fakt i odnotować 
kraje poprzedniego miejsca stałego pobytu (21). Podczas rejestracji rodzin ważne jest, aby zgromadzić 
takie dane dla każdego członka rodziny, zarówno rodziców jak i dzieci. Informacje te będą miały 
znaczenie dla wszelkich późniejszych ustaleń poczynionych w kwestii tego, czy dana osoba jest 
uznawana za obywatela przez którekolwiek państwo w zakresie obowiązywania jego prawa. Ważne 
jest również gromadzenie danych osobowych każdego członka rodziny, ponieważ niektóre dzieci 
mogą być bezpaństwowcami, zaś ich rodzice obywatelami. Na przykład w 25 państwach na świecie 
kobiety nie mogą przekazać swojego obywatelstwa dzieciom na takich samych zasadach jak mężczyźni 
z powodu dyskryminacji ze względu na płeć w przepisach prawa. Może to oznaczać, że dzieci staną się 
bezpaństwowcami, jeżeli ojciec nie uzna dziecka, jest on nieznany, zmarł, nie ma go z rodziną lub sam jest 
bezpaństwowcem (22).

W niektórych przypadkach, gdy wnioskodawcy twierdzą, że są bezpaństwowcami, mogą istnieć 
obiektywne informacje, które to potwierdzają (np. przynależność do dobrze udokumentowanej 
mniejszości bezpaństwowców, dysponowanie dokumentacją potwierdzającą bezpaństwowość lub 
dowód pozbawienia lub utraty obywatelstwa). Jeżeli dostępne są obiektywne informacje potwierdzające, 
że wnioskodawca jest bezpaństwowcem, należy wpisać jego obywatelstwo jako bezpaństwowiec (lub 
jako bezpaństwowiec deklarowany/domniemany, jeżeli zgodnie z przepisami krajowymi inny organ lub 
sąd musi najpierw przeprowadzić formalną procedurę oceny i potwierdzenia bezpaństwowości lub jeżeli 
wnioskodawca twierdzi, że jest bezpaństwowcem i nie posiada żadnych oficjalnych dokumentów). Należy 
również odnotować kraj miejsca zwykłego pobytu.

W innych przypadkach dane osoby mogą być nieświadome lub niepewne swojego statusu obywatelstwa. 
W takich przypadkach fakt, że dana osoba może być bezpaństwowcem lub jest zagrożona 
bezpaństwowością, należy wyraźnie odnotować również w indywidualnym formularzu rejestracyjnym 
jako domniemanego bezpaństwowca. Należy również odnotować kraj lub kraje poprzedniego miejsca 
stałego pobytu, aby ułatwić działania następcze i przekazanie sprawy do rozpatrzenia w ramach 
specjalnej procedury ustalania bezpaństwowości. Nie należy ustalać bezpaństwowości danej osoby na 

(21) Fakt, że bezpaństwowiec „zwyczajowo zamieszkuje” lub „zamieszkuje”, wskazuje, iż dana osoba mieszka na terenie państwa 
w sposób ciągły i stały. „Miejsce zwykłego pobytu” rozumie się jako stałe, faktyczne miejsce zamieszkania. Obejmuje to te 
osoby bezpaństwowe, którym pozwolono na stały pobyt, jak również osoby bez pozwolenia na pobyt, które zaaklimatyzowały 
się w kraju po tym, jak przebywały w nim szereg lat, i zamierzają nadal tam przebywać (zob. UNHCR, Podręcznik dotyczący 
ochrony bezpaństwowców, Genewa, 2014, pkt 139).

(22) Te kraje to: Bahamy, Bahrajn, Barbados, Brunei, Burundi, Eswatini, Iran, Irak, Jordania, Kiribati, Kuwejt, Liban, Liberia, Libia, 
Malezja, Mauretania, Nepal, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Somalia, Sudan, Syria, Togo i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=54c0b8844
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=54c0b8844
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etapie rejestracji. Ustalenie bezpaństwowości wymaga czasu, może być złożone i trudne, a także może 
wiązać się z przeprowadzeniem szeroko zakrojonych badań przez organy państwowe w krajach, z którymi 
dana osoba ma znaczące powiązania. Procedurę tę przeprowadza we właściwym czasie wyłącznie 
właściwy organ decyzyjny, dopiero po dokonaniu ostatecznej oceny wniosku o udzielenie azylu.

Kraj poprzedniego miejsca stałego pobytu to kraj, w którym wnioskodawca legalnie lub nielegalnie 
zamieszkiwał. Zwykle różni się on od krajów zwykłego tranzytu. Ważnym elementem jest długość pobytu 
oraz to, kiedy ostatnio miał on miejsce. Wnioskodawca może również posiadać kilka krajów poprzedniego 
miejsca zwykłego pobytu. Ustalenie kraju miejsca zwykłego pobytu na etapie rejestracji może nie być 
łatwe, w związku z czym zaleca się, aby wszystkie kraje poprzedniego miejsca pobytu, które nie były 
krajami zwykłego tranzytu, zostały wymienione w kolejności od ostatniego do najdawniejszego.

Aby pomóc w ustaleniu, czy dana osoba może być bezpaństwowcem lub jest zagrożona 
bezpaństwowością, a także w celu zapisania prawidłowych informacji, podczas rejestracji można 
zadać dodatkowe pytania wspomagające procedurę rozpatrywania wniosków, w szczególności jeżeli 
wnioskodawcy nie są pewni swego obywatelstwa.

Poniżej znajduje się niewyczerpujący wykaz pytań i wniosków, które, wraz ze wszystkimi odpowiednimi 
dokumentami, mogą pomóc w identyfikacji bezpaństwowych wnioskodawców, jeżeli nie są oni pewni 
swego obywatelstwa.

Status obywatelstwa
• Proszę podać swoje obywatelstwo.

• Czy posiadał Pan/posiadała Pani wcześniej jakiekolwiek obywatelstwo lub inne obywatelstwo?

• Jakie obywatelstwo posiadają Pana/Pani rodzice?

• Proszę podać powody, dla których nie jest Pan pewny/Pani pewna swojego obywatelstwa.

• Czy kiedykolwiek posiada Pan/posiadała Pani jakiekolwiek dokumenty tożsamości, takie jak 
paszport, dowód osobisty lub kartę rejestracyjną?

 κ Czy kiedykolwiek próbował Pan/próbowała Pani uzyskać dokument tożsamości danego kraju?

 κ Gdyby Pan musiał/Pani musiała przedstawić organom dokument tożsamości, jaki dokument by 
Pan przedstawił/Pani przedstawiła lub próbował(-a) uzyskać?

Miejsce urodzenia
• Gdzie się Pan urodził/Pani urodziła?

• Czy Pana/Pani urodziny zostały zarejestrowane?

• Czy posiada Pan/Pani akt urodzenia?

• Gdzie urodzili się Pana/Pani rodzice?

Kraj poprzedniego miejsca stałego pobytu
• W których krajach mieszkał Pan/mieszkała Pani przed przyjazdem do Europy?

 κ Kiedy mieszkał Pan/mieszkała Pani w każdym z tych miejsc?

 κ Jaka była przyczyna wyjazdu do tego kraju?

 κ Czy został Pan/została Pani zarejestrowany(-a) przez organy w tym kraju?
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 κ Czy ma Pan/Pani kartę pobytu?

 κ W jakim rodzaju zakwaterowania Pan mieszkał/Pani mieszkała?

 κ Z kim Pan mieszkał/Pani mieszkała w tym kraju?

 κ Jakie były Pana/Pani źródła dochodu w tym kraju?

 κ Czy Pan/Pani lub członek Pana/Pani rodziny uczęszczał do szkoły w tym kraju?

 κ W przypadku małżeństwa lub narodzin w tym kraju, czy udało się Panu/Pani zarejestrować 
małżeństwo lub narodziny w tym kraju?

 κ Czy podejmował Pan/podejmowała Pani jakieś inne działania w tym kraju?

G. Zarządzanie aktami spraw
Po zgromadzeniu danych wszelkie informacje dotyczące wniosku przekazuje się terminowo organowi 
rozstrzygającemu w celu zapewnienia, aby organ ten dysponował wszystkimi istotnymi informacjami. 
W związku z tym sporządza się akta sprawy w postaci elektronicznej lub fizycznej, które obejmują 
dane osobowe wnioskodawcy, kopie dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę o wizę oraz 
dane biometryczne. W aktach sprawy można również zawrzeć własne uwagi, które należy zgłosić 
organowi rozstrzygającemu i innym organom. Informacje o wszelkich dokonanych przekazaniach należy 
również zawrzeć w aktach. Zaleca się posiadanie systemu zarządzania aktami sprawy, który umożliwia 
prawidłowe powiązanie każdej informacji z aktami sprawy.

Każdemu wnioskodawcy przypisuje się indywidualny numer rejestracyjny, natomiast każda sprawa może 
mieć nadany odrębny numer. Następnie wniosek zostaje powiązany lub połączony z innymi podobnymi 
przypadkami.

Indywidualny numer rejestracyjny

Najpóźniej na tym etapie każdemu wnioskodawcy należy nadać indywidualny i niepowtarzalny 
numer rejestracyjny. Zaleca się, aby po nadaniu tego numeru wnioskodawca zachował ten sam numer 
rejestracyjny w odniesieniu do wszystkich procedur związanych z ochroną międzynarodową lub 
wnioskami o wydanie innych dokumentów pobytowych. Umożliwi to organowi rozstrzygającemu łatwe 
znalezienie i uzyskanie dostępu do wszelkich istotnych informacji dotyczących danego wnioskodawcy, 
takich jak informacje na temat poprzednich wniosków lub procedur łączenia rodzin.

Sprawy

Oprócz indywidualnego numeru rejestracyjnego dobrą praktyką jest nadawanie każdemu wnioskowi 
o udzielenie ochrony międzynarodowej indywidualnego numeru sprawy. Często zdarza się, że 
członkowie tej samej rodziny (małej), którzy wspólnie złożyli wniosek o udzielenie azylu, otrzymują ten 
sam numer sprawy. Pomoże to zapewnić wspólną ocenę ich wniosków. Zaleca się, aby łączyć w jedną 
sprawę wnioski członków rodziny małej, którzy przybyli później, ale jeszcze przed podjęciem decyzji 
w sprawie wniosku członków rodziny, którzy już przebywali w kraju.
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Powiązane sprawy

Inni członkowie rodziny, tacy jak pełnoletnie dzieci i dziadkowie, nie otrzymują tego samego numeru 
sprawy, ponieważ ich sprawy rozpatruje się na podstawie ich indywidualnej sytuacji. Ważne jest 
jednak, aby organ rozstrzygający wziął pod uwagę relacje między tymi wnioskodawcami, ich wspólne 
pochodzenie oraz możliwe powiązania w ich wnioskach o udzielenie azylu, a także połączył takie sprawy. 
W trakcie przygotowań do przesłuchania ważne jest, aby przegląd wszystkich powiązanych spraw był 
dostępny.

Za dobrą praktykę uznaje się również łączenie spraw, w których występują podobieństwa wykraczające 
poza członków rodziny, np. wnioskodawcy, którzy wspólnie uciekli z kraju pochodzenia w celu uniknięcia 
ryzyka prześladowań lub poważnej krzywdy.

Warto zauważyć, że numery spraw są często tworzone w taki sposób, aby zawierały wskazówki dotyczące 
procedury azylowej, takie jak rok złożenia wniosku, miejsce złożenia wniosku, powiązania między 
wnioskami lub złożenie kolejnych wniosków.

Konieczność przekazania sprawy

Jeżeli istnieją przesłanki świadczące o tym, że wnioskodawca należy do grupy szczególnie wrażliwej 
lub potrzebuje szczególnych gwarancji proceduralnych, aby móc korzystać ze swoich praw i dopełnić 
obowiązków, w aktach w formie elektronicznej należy zamieścić wszelkie uwagi wynikające ze 
szczególnych potrzeb w zakresie procedur i przyjmowania. Podobnie w aktach należy odnotować 
przesłanki wskazujące na to, że inne państwo UE+ będzie odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat potencjalnych wskazówek dotyczących konieczności przekazania 
sprawy i procedur, zob. rozdział V „Identyfikacja i przekazanie sprawy”.

Zestawienie informacji statystycznych

Rejestracja i złożenie wniosku mają fundamentalne znaczenie dla procedury azylowej. Procesy te 
zapewniają wnioskodawcy wstępną ochronę oraz dostęp do praw i świadczeń. Zapewniają one również 
organom azylowym niepowtarzalny i możliwy do sprawdzenia rejestr wnioskodawcy oraz podstawowe 
informacje, które są niezbędne, aby od początku skierować wniosek do rozpatrzenia w ramach właściwej 
podprocedury. 

Zgromadzone dane można ponadto wykorzystać do celów statystycznych, aby uzyskać ogólny obraz 
sytuacji w dziedzinie azylu w danym okresie na poziomie państw UE+, na poziomie krajowym lub 
regionalnym. Na podstawie tych danych można odpowiednio monitorować procedurę azylową 
w odniesieniu do następujących obszarów:

• dane demograficzne, a mianowicie kraj i region pochodzenia wnioskodawców, język, którym się 
posługują, płeć, wiek, tożsamość płciowa, schematy lotów i trasy podróży oraz kwestie zdrowotne;

• wniosek o udzielenie azylu, a mianowicie profile azylantów i szczególne gwarancje proceduralne/
podatność na zagrożenia;
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• czas rozpatrywania wniosków, a mianowicie data rozpoczęcia procesu rejestracji/składania 
wniosków, czas trwania rejestracji/składania wniosków oraz czas, jaki upłynął do rozpoczęcia 
przesłuchania;

• rodzaje procedur, w tym kolejne wnioski, sprawy podlegające systemowi dublińskiemu 
i procedury w trybie przyspieszonym.

• tendencje lub aspekty, które mogą nie być bezpośrednio związane z azylem, takie jak metody 
stosowane przez siatki handlu ludźmi lub rodzaje dokumentów przerobionych.

Zestawienie danych rejestracyjnych umożliwia organowi rozstrzygającemu uzyskanie przeglądu liczby 
spraw oczekujących na rozpatrzenie na początku etapu rozpatrywania wniosków. Dane rejestracyjne 
obejmują liczbę spraw, w których osoby oczekują na przesłuchanie, w podziale na kraj pochodzenia, 
płeć, profil wnioskodawcy, rodzaj wniosku, język, którym się posługuje, rodzaj podatności na zagrożenia 
lub rodzaj procedury. Dane te obejmują również liczbę kolejnych wniosków i spraw skierowanych do 
rozpatrzenia w ramach procedury w trybie przyspieszonym.

Poza przedstawieniem przeglądu liczby spraw oczekujących na rozpatrzenie dane rejestracyjne można 
również wykorzystać do celów statystycznych oraz do podkreślenia tendencji w zakresie rejestracji 
(np. w odniesieniu kraju pochodzenia, profilu i rodzaju wniosku). Tendencje te mogą również dotyczyć 
aspektów, które nie są bezpośrednio związane z azylem, takich jak metody stosowane przez siatki handlu 
ludźmi lub rodzaje dokumentów przerobionych.

Do zapamiętania

• Rola specjalisty ds. rejestracji polega na gromadzeniu i rejestrowaniu dokładnych 
i wiarygodnych danych od wnioskodawców, udzielając im pomocy w wyjaśnianiu wszelkich 
niepewnych oświadczeń. Nie należy oceniać wiarygodności zgromadzonych danych.

• Dane gromadzi się w kilku celach, m.in. aby pomóc w weryfikacji tożsamości i obywatelstwa 
wnioskodawcy, pomóc organowi rozstrzygającemu w przygotowaniu przesłuchania, określić 
szczególne potrzeby w zakresie procedur lub przyjmowania oraz zidentyfikować potencjalne 
przypadki podlegające systemowi dublińskiemu.

• Dowody w postaci dokumentów mogą służyć do weryfikacji tożsamości i obywatelstwa 
wnioskodawców, ustalenia ich sytuacji osobistej oraz uzasadnienia ich wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej. Należy zatem zachęcać wnioskodawców do przedstawiania 
wszystkich posiadanych przez nich dowodów. 

• Dane biometryczne są często gromadzone przez wyspecjalizowany personel ze względu na 
ich techniczny charakter. W zależności od uwarunkowań krajowych może być wymagane 
sprawdzenie, czy dane biometryczne zostały już zgromadzone, lub zapewnienie, aby 
wnioskodawca został skierowany do odpowiednich organów w celu przekazania danych 
biometrycznych.

• Dane osobowe wnioskodawcy należy dokładnie zarejestrować, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na zebranie kompletnych danych na tematy wyszczególnione w krajowej praktyce lub wytycznych.

• Po zgromadzeniu danych sporządza się akta sprawy zawierające wszystkie informacje dotyczące 
wniosku oraz własne uwagi, które należy zgłosić organowi rozstrzygającemu. 

• W systemie zarządzania aktami spraw każdemu wnioskodawcy należy przypisać unikalny numer 
rejestracyjny, natomiast do każdego wniosku można przypisać odrębny numer sprawy, po czym 
można powiązać lub połączyć wnioski z innymi, podobnymi sprawami. 
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V. Identyfikacja i przekazanie sprawy
Identyfikacja potencjalnych przypadków podlegających systemowi dublińskiemu, wnioskodawców 
wymagających szczególnej troski oraz dzieci bez opieki na jak najwcześniejszym etapie procedury 
azylowej jest niezbędna w celu skierowania ich do odpowiedniej procedury rozpatrywania wniosku 
oraz zapewnienia wnioskodawcom odpowiedniego wsparcia. Rola specjalisty ds. rejestracji polega 
na identyfikacji potencjalnego przypadku podlegającego systemowi dublińskiemu lub potencjalnych 
wnioskodawców wymagających szczególnej troski i kierowaniu ich do odpowiednich organów lub 
zainteresowanych stron.

A. Potencjalne przypadki podlegające systemowi dublińskiemu

Zarys informacji o systemie dublińskim

W rozporządzeniu Dublin III ustanowiono kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego 
lub kraju stowarzyszonego (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii), które jest odpowiedzialne 
za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. W rozporządzeniu przewidziano 
mechanizm zapewniający, aby wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej został rozpatrzony tylko 
przez jedno państwo UE+.

Właściwy organ ds. systemu dublińskiego. Każde państwo UE+ posiada specjalny właściwy organ, który 
jest odpowiedzialny za prowadzanie procedury przewidzianej systemem dublińskim, zwany jednostką ds. 
systemu dublińskiego.

Chociaż procedurę przewidzianą systemem dublińskim prowadzi jednostka ds. systemu dublińskiego, 
wszystkie organy zaangażowane w procedurę azylową są odpowiedzialne za identyfikowanie 
potencjalnych przypadków podlegających systemowi dublińskiemu i kierowanie ich do jednostki ds. 
systemu dublińskiego.

Mechanizm ustalania odpowiedzialnego państwa UE+ (23). Kiedy jednostka ds. systemu dublińskiego 
otrzyma pisemny dokument o zarejestrowaniu wniosku, rozpoczyna się bieg terminu na ustalenie 
państwa UE+ odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku (zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia 
Dublin III). Jeżeli inne państwo UE+ zostanie uznane za odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku, państwo 
to zostanie poproszone o przejęcie wniosku danej osoby lub o przyjęcie jej z powrotem na podstawie 
hierarchii kryteriów określonych w rozporządzeniu Dublin III. Wnioski o wtórne przejęcie i wnioski 
o przejęcie należy składać w terminie jednego miesiąca, dwóch miesięcy lub maksymalnie trzech 
miesięcy od momentu rozpoczęcia biegu terminu, w zależności od pilności sprawy i tego, które kryterium 
rozporządzenia Dublin III zostało zastosowane.

W przypadku gdy państwo UE+, które zostało uznane za odpowiedzialne, akceptuje ten wniosek, 
wnioskodawca zostanie przekazany do tego państwa. Procedura przewidziana systemem dublińskim 
zostanie zamknięta, a odpowiedzialne państwo UE+ rozpatrzy wniosek danej osoby o udzielenie ochrony 
międzynarodowej.

(23) Mechanizmy ustalania odpowiedzialnego państwa UE+ zostały ustanowione w rozporządzeniu Dublin III, dublińskim 
rozporządzeniu wykonawczym oraz rozporządzeniu Eurodac, które razem tworzą system dubliński.
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Identyfikowanie potencjalnych przypadków podlegających systemowi 
dublińskiemu

Podczas procedury rejestracji istnieje zestaw elementów, które mogą wskazywać na potencjalny 
przypadek podlegający systemowi dublińskiemu. Wskaźniki te są związane z poszczególnymi kryteriami 
określonymi w rozporządzeniu Dublin III. Ważne jest, aby terminowo zidentyfikować te wskaźniki 
i skierować sprawę do jednostki ds. systemu dublińskiego, ponieważ każdy przypadek wymaga dalszego 
zbadania i prowadzonego przez jednostkę ds. systemu dublińskiego w celu ustalenia odpowiedzialnego 
państwa UE+.

Przy rejestracji wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej należy zwrócić szczególną uwagę 
na następujące wskaźniki, aby móc zidentyfikować potencjalne przypadki podlegające systemowi 
dublińskiemu:

• wnioskodawca jest dzieckiem bez opieki, której członkowie rodziny lub krewni przebywają 
w innych państwach UE+;

• członkowie rodziny wnioskodawcy (dorosłego) przebywają w państwach UE+;

• wnioskodawcy wydano wizę, dokument pobytu lub inny dokument sporządzony w innym 
państwie UE+;

• wnioskodawca podróżował przez inne państwa UE+;

• wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w innym państwie UE+.

W niektórych przypadkach wskaźniki te nie są jasne ani oczywiste. Nawet w przypadku 
niewystarczających informacji może się okazać, że sprawa wnioskodawcy jest sprawą podlegającą 
systemowi dublińskiemu i zgodnie z przepisami krajowymi należy przekazać ją jednostce ds. systemu 
dublińskiego.

Istotne informacje można uzyskać podczas rejestracji danych, przesłuchania lub rejestracji odcisków 
palców, a także w trakcie wyszukiwania w bazie danych Eurodac lub VIS. Możliwe, że odpowiednie 
informacje znajdują się w dokumentach przedłożonych przez wnioskodawcę lub są przez niego 
potwierdzone. Należy aktywnie brać pod uwagę następujące źródła informacji.

• Oświadczenia wnioskodawców wskazujące, że członkowie ich rodzin przebywają w innym 
państwie UE+, wjechali do innego państwa UE+ lub zamieszkali w innym państwie UE+.

• Wyniki wyszukiwania w Eurodac. „Trafienie 1” potwierdza, że poprzedni wniosek został złożony 
w państwie UE+. „Trafienie 2” potwierdza, że dana osoba nielegalnie przekroczyła granicę 
zewnętrzną UE.

• Wyniki wyszukiwania w bazie danych VIS. Jak określono w rozdziale VIII „Weryfikacja danych”, 
baza danych VIS umożliwia właściwym organom sprawdzenie, czy wnioskodawcy wydano wizę 
lub odmówiono jej wydania lub sprawdzenie, czy wizę unieważniono, cofnięto lub przedłużono 
w innych państwach UE+. Jeżeli wiza została wydana przez inne państwo UE+, może to mieć 
znaczenie przy ustalaniu państwa odpowiedzialnego za złożenie wniosku. 
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• Dokumenty. Wszelkie dokumenty będące w posiadaniu wnioskodawców, które mogą być 
istotne w procesie ustalania odpowiedzialności (24). Należy wziąć pod uwagę następujące ważne 
dokumenty:

 κ dokument tożsamości lub paszport,

 κ akt urodzenia,

 κ akt małżeństwa,

 κ książeczka rodzinna/rejestr,

 κ prawo jazdy,

 κ wizy (wydane lub wygasłe) do innych państw UE+,

 κ karta pobytu w innych państwach UE+,

 κ zezwolenie na pobyt w innych państwach UE+, 

 κ stempel wjazdowy lub wyjazdowy (nawet w podrobionym lub sfałszowanym paszporcie),

 κ inne dokumenty.

Powiązane narzędzie EASO

Poradnik praktyczny EASO: Wdrażanie rozporządzenia Dublin III – indywidualna rozmowa i ocena 
dowodów wspiera urzędników pierwszego kontaktu i członków personelu zajmujących się 
problematyką azylu lub przyjmowania w zdobywaniu wiedzy na temat czynników wskazujących na 
przypadek podlegający systemowi dublińskiemu.

Wspomniany poradnik praktyczny zawiera zarys informacji o systemie dublińskim i stosowaniu 
go w praktyce przy przeprowadzaniu indywidualnych rozmów, udzielaniu informacji oraz ocenie 
dostępnych dowodów, wyjaśniając poszczególne kryteria dotyczące odpowiedzialności określone 
w rozporządzeniu Dublin III.

Koncentruje się między innymi na rozmowie (przewidzianej systemem dublińskim) prowadzonej 
z wnioskodawcą. W szczególności załączniki do poradnika praktycznego „Zagadnienia do zbadania 
podczas rozmowy” zawierają przydatne wskazówki dotyczące przesłuchania przewidzianego 
systemem dublińskim oraz pytań, które mogą pomóc urzędnikom prowadzącym sprawy w ustaleniu 
odpowiedzialnego państwa UE+. W poradniku praktycznym wyjaśniono również, jakie są obowiązki 
związane z udzielaniem informacji na temat systemu dublińskiego. Ponadto w poradniku omówiono 
zasady oceny dowodów w sprawach procedowanych w systemie dublińskim oraz poszczególne 
rodzaje środków dowodowych i poszlak stosowanych w systemie dublińskim. 

Tłumaczenia poradnika praktycznego udostępniono na stronie internetowej EASO.

(24) EASO, Wytyczne dotyczące systemu dublińskiego: standardy operacyjne i wskaźniki, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 
Luksemburg, 2020, s.20.

https://euaa.europa.eu/pl/publications/poradnik-praktyczny-dotyczacy-wdrazania-rozporzadzenia-dublin-iii
https://euaa.europa.eu/pl/publications/poradnik-praktyczny-dotyczacy-wdrazania-rozporzadzenia-dublin-iii
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Guidance-Dublin-procedure-PL-PDF.pdf
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Przekazywanie potencjalnych przypadków podlegających systemowi 
dublińskiemu

Po uzyskaniu informacji o powiązaniach między daną osobą a innym państwem UE+ należy niezwłocznie 
przekazać sprawę jednostce ds. systemu dublińskiego. Jednostka ds. systemu dublińskiego przystąpi 
do analizowania akt danej osoby, przeprowadzi niezbędne kontrole i dalsze badania przed wysłaniem 
wniosku o przejęcie lub wtórne przejęcie do państwa UE+, które uznano za odpowiedzialne. Nawet jeżeli 
nie ma pewności co do przesłanek, zgodnie z przepisami krajowymi akta sprawy należy jak najszybciej 
przekazać jednostce ds. systemu dublińskiego.

Należy pamiętać, że zadaniem przedstawicieli organów jest wyszukanie czynników wskazujących 
na przypadek podlegający systemowi dublińskiemu i w razie potrzeby przekazanie akt sprawy 
wnioskodawcy jednostce ds. systemu dublińskiego. Rola przedstawicieli organów w systemie 
dublińskim jest niezwykle istotna.

Uwarunkowania krajowe różnią się pod względem wdrażania systemu dublińskiego. Zaleca się posiadanie 
ustalonej procedury przekazywania spraw do organu odpowiedzialnego za prowadzenie procedury 
przewidzianej systemem dublińskim.

Rola specjalisty ds. rejestracji

W odniesieniu do systemu dublińskiego rola specjalisty ds. rejestracji polega na:

• znajomości czynników wskazujących na przypadek podlegający systemowi dublińskiemu 
i ich aktywnym wyszukiwaniu w celu identyfikacji osób ubiegających się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, które mogą zostać objęte system dublińskim;

• przekazaniu wnioskodawcy podstawowych informacji na temat kryteriów stosowanych 
w celu ustalenia państwa UE+ odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, tak aby zrozumiał on potrzebę dostarczenia wszelkich informacji, które 
mogłyby pomóc w dokonaniu tego ustalenia (25);

• bezzwłocznym przekazywaniu spraw jednostce ds. systemu dublińskiego.

Aby wykonać wyżej wymienione zadania, należy posiadać następującą wiedzę:

• wystarczającą znajomość rozporządzenia Dublin III;

• wystarczającą wiedzę na temat wskazówek, które należy znaleźć przy ocenie, czy rozporządzenie 
Dublin III ma zastosowanie;

• informacje na temat osoby, do której należy się zwrócić, aby uzyskać więcej szczegółów lub 
wszcząć potencjalną procedurę podlegającą systemowi dublińskiemu – dobrą praktyką jest, 
aby właściwy organ odpowiedzialny za sprawy procedowane w systemie dublińskim posiadał 
dedykowany numer telefonu lub punkt informacyjny, z którym mogą się kontaktować organy ds. 
azylu, migracji, organy ścigania lub inne właściwe organy;

• sposób przekazania akt sprawy (jednostce ds. systemu dublińskiego) do dalszej oceny.

(25) Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Dublin III wnioskodawcom można rozdawać krajowe ulotki zawierające informacje na temat 
systemu dublińskiego.
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Powiązane narzędzie EASO

Wytyczne EASO dotyczące systemu dublińskiego: standardy operacyjne i wskaźniki mogą stosować 
kierownicy do oceny jakości systemu dublińskiego. W wytycznych tych omówiono aspekty 
dostarczania informacji związanych z systemem dublińskim oraz określania przypadku potencjalnie 
podlegającego systemowi dublińskiemu. Kierownicy, personel wyższego szczebla i doradcy ds. 
polityki mogą wykorzystać to narzędzie do przeprowadzenia samooceny, aby zbadać zdolności 
swojej jednostki w tych obszarach lub wdrożyć usprawnienia procesów w tym zakresie.

Tłumaczenia wytycznych udostępniono na stronie internetowej EASO.

Powiązane narzędzie EASO 

W ramach EASO dostępny jest moduł szkoleniowy dotyczący identyfikacji potencjalnych 
przypadków podlegających systemowi dublińskiemu. Podczas rejestracji lub składania wniosku 
specjaliści ds. rejestracji mogą natknąć się na potencjalny przypadek podlegający systemowi 
dublińskiemu. W takich sytuacjach ważne jest, aby w odpowiednim czasie przekazać te sprawy 
jednostce ds. systemu dublińskiego. Aby skuteczniej identyfikować i rozpoznawać sprawy 
podlegające systemowi dublińskiemu, dostępny jest moduł szkoleniowy EASO, który ma pomóc 
urzędnikom w ustaleniu sposobu postępowania z takimi przypadkami i przekazywania ich jednostce 
ds. systemu dublińskiego.

B. Wnioskodawca wymagający szczególnej troski

Definicje i pojęcia prawne

Ze względu na osobistą sytuację niektórzy wnioskodawcy mogą mieć ograniczoną zdolność do 
korzystania z przysługujących im praw lub do wypełniania swoich obowiązków. W takich przypadkach 
należy wprowadzić zabezpieczenia w postaci szczególnych gwarancji proceduralnych w ramach 
procedury azylowej oraz – w zależności od charakteru podatności – specjalne wsparcie w zakresie 
przyjmowania.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Guidance-Dublin-procedure-PL-PDF.pdf
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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W APD (26) ustanowiono zabezpieczenia dla wnioskodawców potrzebujących gwarancji proceduralnych 
w ramach procedury rozpatrywania wniosku. RCD (27) odnosi się do zabezpieczeń dla wnioskodawców 
wymagających szczególnej troski w sferze społecznej, materialnej lub medycznej. W skład wspólnego 
europejskiego systemu azylowego wchodzą przepisy zawierające wykazy przykładów osób, które można 
uznać za osoby wymagające szczególnej troski, jednak żaden z tych wykazów nie jest wyczerpujący. 
Główną kwestią, którą należy się zająć, jest to, czy ze względu na swoją podatność na zagrożenia 
wnioskodawca potrzebuje szczególnych gwarancji proceduralnych lub szczególnych potrzeb w zakresie 
przyjmowania. Szczególną sytuację wnioskodawców należy uwzględniać przy ocenie ich zdolności do 
korzystania z praw i dopełniania obowiązków. Należy pamiętać, że podatność na zagrożenia przybiera 
różne formy, a działania organów muszą być dostosowane do indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Chociaż szczególne potrzeby proceduralne i szczególne potrzeby związane z przyjmowaniem są ze sobą 
powiązane, nie są one identyczne. Na przykład analfabeta może mieć szczególne potrzeby w kontekście 
procedury azylowej, ale nie może być z tego samego powodu uznany za osobę wymagającą szczególnej 
troski pod względem potrzeb związanych z przyjmowaniem.

Różne formy podatności na zagrożenia

Ważne jest, aby wnioskodawcy o szczególnych potrzebach proceduralnych lub szczególnych potrzebach 
związanych z przyjmowaniem zostali zidentyfikowani na jak najwcześniejszym etapie, aby dopilnować, 
by mieli oni wszystko, czego potrzebują do uzasadnienia wniosku, oraz aby wszystkie potrzeby zostały 
odpowiednio zaspokojone.

Ponieważ specjalista ds. rejestracji jest jednym z pierwszych urzędników mających kontakt 
z wnioskodawcą, jego rola ma kluczowe znaczenie. Wnioskodawców o szczególnych potrzebach można 
zidentyfikować na każdym etapie procedury azylowej, ale czynnością szczególnie istotną dla zapewnienia 
wczesnej identyfikacji jest proces rejestracji.

(26) Art. 2 lit. d) APD stanowi: „»wnioskodawca potrzebujący szczególnych gwarancji proceduralnych« oznacza wnioskodawcę, 
którego możliwość korzystania z praw i wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w dyrektywie w sprawie procedur 
azylowych jest ograniczona ze względu na sytuację tej osoby”. Motyw 29 APD stanowi: „Niektórzy wnioskodawcy mogą 
potrzebować szczególnych gwarancji proceduralnych, między innymi ze względu na swój wiek, płeć, orientację seksualną, 
tożsamość płciową, niepełnosprawność, poważne choroby, zaburzenia umysłowe lub skutki tortur, zgwałcenia lub innych 
poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej. Państwa członkowskie powinny starać się zidentyfikować 
wnioskodawców potrzebujących szczególnych gwarancji proceduralnych, zanim zostanie podjęta decyzja w pierwszej 
instancji. Wnioskodawcom tym należy zapewnić odpowiednie wsparcie, w tym dać wystarczająco dużo czasu, w celu 
stworzenia warunków niezbędnych do zapewnienia im skutecznego dostępu do procedur oraz do przedstawienia elementów 
potrzebnych do uzasadnienia ich wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej”.

(27) Art. 2 lit. k) RCD stanowi: „»wnioskodawca o szczególnych potrzebach w zakresie przyjmowania« oznacza osobę szczególnej 
troski, zgodnie z art. 21, która potrzebuje specjalnych gwarancji, aby korzystać z praw i wypełniać obowiązki, o których 
mowa w [wersji przekształconej dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania]”. Art. 21 RCD stanowi: „Państwa 
członkowskie uwzględniają w prawie krajowym wprowadzającym w życie [wersję przekształconą dyrektywy w sprawie 
warunków przyjmowania] szczególną sytuację osób szczególnej troski – takich jak małoletni, małoletni bez opieki, osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety ciężarne, rodzice samotnie wychowujący małoletnie dzieci, ofiary handlu ludźmi, 
osoby cierpiące na poważne choroby, osoby z zaburzeniami umysłowymi oraz osoby, które zostały poddane torturom, ofiary 
zgwałcenia lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, takie jak ofiary okaleczania żeńskich 
narządów płciowych”.
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Przy określaniu i ocenie szczególnych potrzeb proceduralnych i szczególnych potrzeb związanych 
z przyjmowaniem należy wziąć pod uwagę podatności na zagrożenia wymienione jako przykłady w APD 
i RCD (tabela 1). Rodzaj podatności na zagrożenia oraz indywidualne okoliczności, w jakich znajduje się 
wnioskodawca, decydują o tym, jakie specjalne gwarancje należy wprowadzić.

Tabela 1. Przegląd przykładów osób wymagających szczególnego traktowania  
lub powodów, dla których wnioskodawcy mogą potrzebować  

szczególnych gwarancji proceduralnych wymienionych w APD i RCD

Art. 21 RCD Identyczne Motyw 29 APD

Dzieci

WiekDzieci bez opieki

Osoby starsze

Niepełnosprawność

Poważna choroba

Zaburzenia psychiczne

Ofiary tortur, gwałtu lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych, 
kobiety w ciąży, przemoc ze względu na płeć (a)

Płeć, orientacja seksualna i tożsamość płciowa

Osoby samotnie wychowujące małoletnie dzieci

Ofiary handlu ludźmi

Inne
(a)  Środki mające na celu zapobieganie przemocy ze względu na płeć wymieniono w art. 18 RCD poświęconym formom 

świadczeń materialnych w ramach przyjmowania.

Niektóre podatności na zagrożenia mogą być od razu widoczne (np. niektóre rodzaje 
niepełnosprawności), podczas gdy inne rozpoznaje się na podstawie dokumentów potwierdzających 
(np. niektóre schorzenia). Wnioskodawca może również posiadać ukryte podatności na zagrożenia 
(np. traumatyczne doświadczenia z przeszłości), które mogą zostać wykryte dopiero podczas 
bardziej szczegółowego przesłuchania. Jeśli należy przeprowadzić specjalistyczną ocenę lub udzielić 
specjalistycznego wsparcia, najlepiej rozpocząć te działania, jeśli to możliwe, na wczesnych etapach 
procedury azylowej.

Istnieje wiele powodów, dla których wnioskodawcy o szczególnych potrzebach mogą sami nie mówić 
otwarcie o tych podatnościach. Mogą np. nie wiedzieć, że należą do grupy szczególnie wrażliwej lub że 
mogą otrzymać odpowiednie wsparcie, może ich krępować mówienie o swoich szczególnych potrzebach 
lub mogą się czuć ogólnie zagrożeni. Mogą też istnieć inne czynniki, takie jak wiek, płeć, stres, zdrowie 
fizyczne i psychiczne oraz okoliczności środowiskowe, które mogą wpływać na zdolność wnioskodawców 
do mówienia o sobie. Należy ponadto pamiętać o możliwych różnicach językowych, kulturowych 
i różnicach w doświadczeniu życiowym, które mogą utrudniać komunikację.
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Rola specjalisty ds. rejestracji

W odniesieniu do wnioskodawców wymagających szczególnej troski rola specjalisty ds. rejestracji polega 
na:

• identyfikowaniu osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, które mają szczególne 
potrzeby w zakresie procedur lub przyjmowania;

• udzielaniu natychmiastowego wsparcia, jeśli jest ono dostępne i możliwe na tym etapie;

• skierowaniu wnioskodawcy do dalszej oceny lub do otrzymania wsparcia.

Aby wykonać wyżej wymienione zadania, należy posiadać wiedzę dotyczącą następujących aspektów:

• podatności na zagrożenia i szczególnych potrzeb;

• krajowych mechanizmów, metod, środków i czynności umożliwiających identyfikację 
wnioskodawców wymagających szczególnej troski, takich jak wewnętrzne protokoły, wytyczne 
i listy kontrolne na potrzeby monitorowania, w zależności od sytuacji;

• krajowych mechanizmów i procedur ukierunkowanej pomocy, w tym wyspecjalizowanych służb 
ochrony dzieci, UNHCR i innych organizacji udzielających wnioskodawcom pomocy prawnej lub 
doradztwa;

• komunikacji z osobami wymagającymi szczególnej troski, w tym dostosowania języka do 
konkretnych potrzeb, przeznaczenia większej ilości czasu na komunikację, przyjęcia stylu 
komunikacji, który jest empatyczny, wrażliwy kulturowo i uwzględnia aspekt płci, a także 
obserwowania swojej mowy ciała w celu wyrażania otwartości i spokoju.

Specjalista ds. rejestracji musi stworzyć atmosferę zaufania, aby łatwiej było rozpoznać oznaki istnienia 
szczególnych potrzeb. W stworzeniu takiej atmosfery mogą pomóc następujące czynniki:

• odpowiedni i taktowny styl komunikacji, na przykład poprzez zwracanie się do wnioskodawcy przy 
użyciu preferowanego zaimka („ty”);

• wrażliwość wobec sytuacji każdej osoby;

• łatwy do zrozumienia język;

• przekazanie wnioskodawcy informacji o tym, czego od niego oczekuje;

• przestrzeganie ścisłych zasad poufności, szczególnie względem członków rodziny, którzy mogą nie 
być świadomi podatności na zagrożenia;

• zachęcanie wnioskodawcy do relacjonowania wydarzeń w jego własnym tempie, nie przerywając 
mu;

• odpowiednie i otwarte pytania.

Identyfikowanie osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, które mają szczególne potrzeby 
w zakresie procedur lub przyjmowania
Należy aktywnie obserwować i analizować wypowiedzi wnioskodawcy i zapoznać się z jego 
dokumentami, aby zidentyfikować możliwe szczególne potrzeby. Wnioskodawcy mogą nie być skłonni 
sami z siebie do wyrażenia swoich potrzeb.

Istotną metodą rozpoznawania wnioskodawców, którzy mogą wymagać szczególnej troski, jest 
obserwacja. Obserwacja to nie tylko bierne przyglądanie się, ale raczej aktywny sposób przyswajania 
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informacji, który pomagają szybciej i dokładniej ocenić ludzi i ich sytuację. Wymaga to stałej czujności, 
aby móc zdobyć możliwie jak najwięcej informacji i je odnotować (28).

Należy być świadomym, że to, że ktoś ma szczególny potrzeby, może nie być widoczne na pierwszy 
rzut oka, jak również może wyjść na jaw na późniejszym etapie procedury rejestracji lub procedury 
rozpatrywania wniosku. Chociaż niektóre szczególne potrzeby można wywnioskować z wyglądu 
zewnętrznego lub dowiedzieć się o nich z dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, należy 
również pamiętać, że szczególne potrzeby mogą się uwidocznić w sposób nieoczywisty podczas 
rozmowy z wnioskodawcą. Na przykład wnioskodawca może zdradzać oznaki szczególnych potrzeb 
pośrednio w swoich wypowiedziach poprzez okazywanie strachu lub wstydu (np. doświadczenia 
związane z poważnymi formami przemocy lub szczególne potrzeby związane z płcią). Jeżeli komunikacja 
z wnioskodawcą jest utrudniona lub nie jest łatwo podążać za jego tokiem myślenia, może to wskazywać 
na podatności na zagrożenia (np. zaburzenia psychiczne lub niepełnosprawności intelektualne). Również 
zachowanie wnioskodawcy lub emocje okazywane przez niego mogą wskazywać na szczególne potrzeby 
(np. doświadczenia związane z poważnymi formami przemocy lub zaburzeniami psychicznymi).

Identyfikacja szczególnych potrzeb wymaga wiedzy na temat rodzajów sygnałów, które mogą wskazywać 
na podatność na zagrożenia. Narzędzie Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) do 
identyfikacji osób o szczególnych potrzebach (IPSN) zawiera wykaz wskaźników, na które należy zwracać 
uwagę podczas procesu rejestracji, a które są pogrupowane w następujący sposób:

• wiek;

• płeć;

• tożsamość płciowa i orientacja seksualna;

• status rodzinny;

• wskaźniki fizyczne;

• wskaźniki psychospołeczne;

• wskaźniki środowiskowe.

Każda z tych grup jest źródłem bardziej szczegółowych wskazówek dotyczących na przykład zachowania 
wnioskodawcy, jego postawy, procesów myślowych, relacji z innymi ludźmi i wyglądu fizycznego.

Aby powiązać wskazania z konkretnymi szczególnymi potrzebami, narzędzie identyfikacji osób 
o szczególnych potrzebach sugeruje konkretne potrzeby, do których można odnieść poszczególne 
wskaźniki. Kategorie szczególnych potrzeb są następujące:

• małoletni bez opieki;

• małoletni pod opieką;

• osoby starsze;

• osoby z niepełnosprawnościami;

• kobiety w ciąży:

• rodzice samotnie wychowujący małoletnie dzieci;

• ofiary handlu ludźmi;

(28) EASO i Frontex, Praktyczny przewodnik: Dostęp do procedury azylowej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2016, 
s. 7. 

https://euaa.europa.eu/pl/publications/praktyczne-narzedzia-dla-funkcjonariuszy-pierwszego-kontaktu-poradnik-praktyczny
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• osoby poważnie chore;

• osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne;

• osoby, które doznały tortur, gwałtu lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej 
lub seksualnej;

• osoby, które identyfikują się jako lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe lub interseksualne 
(LGBTI);

• osoby o szczególnych potrzebach związanych z płcią.

Jeśli nie ma pewności, czy określone wskazania są związane z pewnymi szczególnych potrzebami, 
należy zebrać więcej informacji na temat ewentualnej podatności. Pamiętaj, że twoim zadaniem nie 
jest zidentyfikowanie konkretnej szczególnej potrzeby, którą wnioskodawca może posiadać. Jest nim 
natomiast zebranie danych na temat możliwych potrzeb, aby można było poddać wnioskodawcę dalszym 
procedurom identyfikacji i udzielić mu odpowiedniej pomocy na jak najwcześniejszym etapie procedury 
azylowej. 

Powiązane narzędzie EASO

Głównym celem narzędzia EASO służącego do identyfikacji osób o szczególnych potrzebach jest 
usprawnienie procesu terminowej identyfikacji osób o szczególnych potrzebach proceduralnych 
lub o szczególnych potrzebach w zakresie przyjmowania. Z tego narzędzia można korzystać na 
każdym etapie procedury azylowej, w tym podczas rejestracji i składania wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej. Narzędzie identyfikacji osób o szczególnych potrzebach powstało w celu 
praktycznego wsparcia urzędników zajmujących się procedurą azylową i przyjmowaniem i nie 
wymaga posiadania wiedzy specjalistycznej w zakresie medycyny, psychologii lub innych dziedzin 
spoza procedury azylowej.

Narzędzie identyfikacji osób o szczególnych potrzebach jest dostępne w wielu językach UE i spoza 
UE na stronie internetowej EASO poświęconej identyfikacji osób o szczególnych potrzebach.

Udzielanie natychmiastowego wsparcia
Jeśli podczas rejestracji zidentyfikowane zostaną jakiekolwiek szczególne potrzeby, należy natychmiast 
zmienić styl komunikacji, odpowiednio dostosowując język i tempo rozmowy. Aby mieć pewność, że 
zostanie się zrozumianym, konieczne może przyjęcie wolniejszego tempa, powtórzenia przekazywanych 
informacji lub ich wyjaśnienia za pomocą innych słów. W razie potrzeby można również robić krótkie 
przerwy.

Jeśli na wczesnym etapie widać oznaki jakieś szczególnej podatności na zagrożenia, należy zaplanować 
rozmowę rejestracyjną z wyspecjalizowanym urzędnikiem, jeśli jest to możliwe, bądź zmienić specjalistę 
ds. rejestracji lub tłumacza, gdy zajdzie taka potrzeba.

W razie potrzeby można wprowadzić odpowiednie rozwiązania logistyczne w celu zapewnienia, aby 
wnioskodawca miał dostęp do miejsca składania wniosku zgodnie ze swoimi szczególnymi potrzebami. 
Należy przygotować odpowiednie pomieszczenie do rejestracji i składania wniosków, które gwarantuje 
poufność i spokój, oraz w stosownych przypadkach przygotować się na możliwą obecność dodatkowych 
osób.

https://ipsn.easo.europa.eu/pl/ipsn-tool
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Należy pamiętać, aby zapewnić wnioskodawcę podczas rejestracji i składania wniosku, że wszystkie 
oświadczenia, dokumenty potwierdzające i inne dane zebrane na potrzeby uzasadnienia wniosku będą 
traktowane jako poufne. Należy starannie przestrzegać zasady poufności we wszelkiej komunikacji 
związanej z dokumentacją wnioskodawcy, w tym z członkami rodziny wnioskodawcy, którzy mogą nie być 
świadomi szczególnych potrzeb wnioskodawcy.

Wnioskodawcom należy przekazywać informacje w sposób uwzględniający ich szczególne potrzeby, co 
może obejmować uwzględnienie ich zdolności słyszenia, widzenia lub rozumienia, a także ich wieku, płci 
i pochodzenia kulturowego. Styl komunikacji, materiały informacyjne i dostępne narzędzia komunikacji 
powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wnioskodawcy.

Należy dopilnować, aby dorosłe osoby pozostające na utrzymaniu miały możliwość złożenia oddzielnego 
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz aby wnioskodawca wyraził świadomą zgodę na 
złożenie wniosku w jego imieniu, jeżeli nie chce złożyć oddzielnego wniosku.

Więcej informacji na temat udzielania natychmiastowego wsparcia dzieciom bez opieki zawarto 
w rozdziale V, sekcja C „Dzieci bez opieki”.

Skierowanie wnioskodawcy do dalszej oceny lub do otrzymania wsparcia
Jeśli stwierdzono, że wnioskodawca ma szczególne potrzeby proceduralne lub potrzeby w zakresie 
przyjmowania, należy skierować go do dalszej oceny lub do otrzymania wsparcia. 

Rodzaj zapewnianego wsparcia może obejmować wiele różnych środków w zależności od 
zidentyfikowanej podatności i uwarunkowań krajowych.

W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca ma szczególne potrzeby, należy podjąć następujące 
działania.

1.  Zarejestrowanie szczególnych potrzeb, w tym wszelkich oznak podatności na zagrożenia, w aktach 
osobowych wnioskodawcy, zgodnie z praktyką krajową. Przekazanie tych informacji odpowiednim 
zainteresowanym stronom w celu zapewnienia niezbędnych gwarancji i wsparcia.

  Organy azylowe i organy recepcyjne powinny dzielić się wszelkimi spostrzeżeniami dotyczącymi 
podatności wnioskodawcy na zagrożenia. Należy to jednak robić w odpowiedniej formie, która 
zapewni zapewnić obiektywność i neutralność informacji, a także poszanowanie poufności 
i prywatności wnioskodawcy.

2.  W zależności od uwarunkowań krajowych i szczególnych potrzeb wnioskodawcy należy rozważyć 
następujące działania związane z udzielaniem informacji, kierowaniem do otrzymania pomocy 
i oznaczaniem istotnych informacji dla organu rozstrzygającego.

 Działania skierowane do wnioskodawcy

 κ Udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w tym pomocy prawnej, odpowiednich 
grupach wsparcia, pomocy medycznej, usługach dostępnych dla osób niepełnosprawnych i innych 
usługach specjalistycznych.

 κ Upewnienie się, że dana osoba wie, jak może uzyskać dostęp do usług, do których zostanie 
skierowana.
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 Działania skierowane do organu rozstrzygającego

 κ Wskazanie wszelkich dostrzeżonych szczególnych potrzeb, wraz z informacjami szczegółowymi 
na temat oznak podatności na zagrożenia oraz wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 
związanymi z tymi potrzebami.

 κ Wskazanie, że konieczne może być przeprowadzenie dalszej oceny podatności na zagrożenia, tak 
aby wnioskodawca mógł otrzymać odpowiednie wsparcie podczas procedury azylowej.

 κ Wskazanie ewentualnej potrzeby wprowadzenia zmian w procedurze, takich jak wydłużenie 
terminów, specjalne rozwiązania dotyczące przesłuchania lub konieczność wsparcia ze strony 
eksperta.

 κ Wskazanie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia procedury rozpatrywania wniosku w trybie 
priorytetowym.

 κ Wskazanie wzięcia pod uwagę możliwości zaniechania procedur granicznych/procedur w trybie 
przyspieszonym, jeżeli nie można zapewnić odpowiedniego wsparcia.

 Działania skierowane do organów recepcyjnych lub zainteresowanych stron

 κ Wskazanie, że konieczne może być przeprowadzenie dalszej oceny podatności na zagrożenia, tak 
aby wnioskodawca mógł otrzymać odpowiednie wsparcie w zakresie warunków przyjmowania.

 κ Przekazanie zainteresowanym stronom informacji o względach związanych z nierozdzielaniem 
rodzin lub szczególnymi potrzebami wnioskodawcy w celu zapewnienia, w stosownych 
przypadkach, odpowiedniego zakwaterowania.

 Działania skierowane do właściwego organu lub usługodawcy

 κ Skierowanie wnioskodawcy do otrzymania dostępnej pomocy, jeśli istnieje taka potrzeba 
i wnioskodawca wyraził na to zgodę.

 κ W stosownych przypadkach podjęcie działań w celu skierowania wnioskodawcy do krajowego 
mechanizmu ukierunkowanej pomocy dla ofiar handlu ludźmi, ściśle przestrzegając krajowych 
wytycznych.

 κ Wskazanie, w stosownych przypadkach, potrzeby wyznaczenia przedstawiciela w przypadku 
niepełnosprawności intelektualnej lub innych problemów zdrowotnych, takich jak poważna 
choroba psychiczna.

3.  Wnioskodawcy z poważnymi problemami zdrowotnymi (w tym z poważnymi problemami 
psychicznymi), kobiety w ciąży/kobiety karmiące, ofiary handlu ludźmi narażone na bezpośrednie 
ryzyko oraz dzieci bez opieki i dzieci odseparowane wymagają szczególnej uwagi i należy te osoby 
natychmiast skierować do dalszej obserwacji w następujących sytuacjach.

 κ Bezpośrednie zagrożenie. W przypadku poważnych obaw, że wnioskodawca może zrobić sobie 
krzywdę lub stanowić zagrożenie dla osób z jego otoczenia, w tym dla członków jego rodziny, 
należy natychmiast skontaktować się z organami ścigania.

 κ Nagłe problemy medyczne. Należy wezwać karetkę pogotowia, jeśli pojawią się nagłe problemy 
związane ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym wnioskodawcy.
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 κ Nagłe potrzeby związane z ochroną dziecka. Należy natychmiast skontaktować się z organami 
ścigania w przypadku zaobserwowania poważnych obaw związanych z dobrem dziecka.

 κ Szczególne obawy związane z bezpieczeństwem ofiar handlu ludźmi. W przypadku 
jakichkolwiek obaw co do bezpieczeństwa wnioskodawcy należy natychmiast skontaktować się 
z organami ścigania, aby zapewnić mu ochronę i ewentualnie zatrzymać handlarza ludźmi.

Trzeba rozważyć, czy nie należy zapewnić wnioskodawcy wsparcia logistycznego, aby ułatwić mu 
podjęcie dalszych działań natychmiast po rejestracji, co może obejmować zorganizowanie bezpiecznego 
miejsca, w którym będzie mógł poczekać na przybycie właściwych organów, zapewniającego prywatność 
pomieszczenia, w którym będzie mógł otrzymać pilną pomoc medyczną, lub transportu.

C. Dzieci bez opieki

Definicja

Dziecko bez opieki oznacza osobę małoletnią, która przybywa na terytorium państwa UE+ bez opieki 
osoby dorosłej, odpowiedzialnej za nią zgodnie z prawem lub z praktyką krajową danego państwa 
UE+, i dopóki nie zostanie ona skutecznie objęta opieką takiej osoby. Obejmuje to również każdego 
małoletniego pozostawionego bez opieki po wjeździe na terytorium kraju (art. 2 lit. i) QD i art. 2 lit. e) 
RCD).

Zarówno w APD, jak i RCD określono konkretne gwarancje mające zapewnić dzieciom bez opieki 
możliwość korzystania z przysługujących im praw i wypełniania obowiązków w kontekście azylu (art. 24 
RCD i art. 25 APD).

Należy jak najszybciej podjąć działania, aby zapewnić wyznaczenie przedstawiciela przez właściwy 
organ, który ma udzielać pomocy dziecku bez opieki i je reprezentuje w czasie procedury azylowej, 
zabezpieczając nadrzędny interes dziecka i wykonując w razie potrzeby czynności prawne na 
rzecz dziecka. Wyznaczany jest wykwalifikowany przedstawiciel, aby zagwarantować pełne 
uwzględnienie nadrzędnego interesu dziecka, w tym jego potrzeb prawnych, społecznych, medycznych 
i psychologicznych w ramach całej procedury azylowej do momentu znalezienia dla dziecka trwałego 
rozwiązania. Przedstawiciela (zwanego również „opiekunem”) nie należy mylić z osobą udzielającą 
pomocy prawnej, radcą prawnym lub prawnikiem. Organy powinny wyznaczyć przedstawiciela 
możliwie jak najszybciej. Oznacza to, że w idealnej sytuacji przedstawiciel jest już obecny w czasie 
procesu rejestracji wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, aby uwzględniać nadrzędny interes 
dziecka na wczesnych etapach procedury. W niektórych państwach UE+ obecność przedstawiciela jest 
warunkiem wstępnym złożenia wniosku (29).

Mimo że dziecko przybyło bez opieki, może mieć członków rodziny przebywających już w innym państwie 
UE+. Należy zatem rozważyć, czy dziecko ma już członków rodziny, rodzeństwo lub innych krewnych 
mogących się nim zaopiekować, którzy przebywają legalnie w innym państwie UE+. W takim przypadku 
może mieć zastosowanie rozporządzenie Dublin III pod warunkiem, że przekazanie jest w nadrzędnym 
interesie dziecka. Dziecko mogło również zostać rozdzielone od członków rodziny podczas podróży do 
państwa UE+, a odnośni członkowie rodziny mogą jeszcze być w trakcie przybywania na terytorium 
państw UE+.

(29) EASO, Sprawozdanie na temat procedury azylowej dla dzieci, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2019. 

https://ipsn.easo.europa.eu/pl/ipsn-tool
https://euaa.europa.eu/publications/report-asylum-procedures-children
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Dziecko jest z natury swojej bezbronne, więc bardzo ważne jest szczególne wyczulenie na dodatkowe 
oznaki szczególnych potrzeb. Oznaki te mogą obejmować postawę dziecka i jego relacje z innymi 
dziećmi lub dorosłymi. Należy także zwrócić uwagę na dzieci pozostające pod opieką, w szczególności 
w przypadku występowania oznak wskazujących na to, że zgłoszeni rodzice mogą w rzeczywistości nie 
być rodzicami danego dziecka. Obawa w obecności dorosłych, zgłoszonych oficjalnie jako rodzice, może 
być oznaką handlu ludźmi lub innych rodzajów wykorzystywania. Ważne jest uwzględnienie możliwości, 
że dziecko było poddane innym formom przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, w tym 
okaleczaniu żeńskich narządów płciowych.

Prawa dzieci bez opieki w kontekście azylu

Specjalista ds. rejestracji odgrywa kluczową rolę we wczesnym wykonywaniu praw dziecka 
(wymienionych poniżej) dzięki identyfikacji małoletnich i ich szczególnych potrzeb.

Prawa regulujące ogólny kontekst azylu

• Kierowanie się przede wszystkim nadrzędnym interesem dziecka we wszelkich działaniach 
dotyczących dzieci, w tym w działaniach podejmowanych przez organy publiczne i instytucje 
prywatne (art. 25 ust. 6 APD, art. 20 ust. 5 QD, art. 23 ust. 1 RCD, art. 24 ust. 2 Karty praw 
podstawowych i art. 3 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka).

• Swoboda wyrażania zdania i uwzględnianie zdania dziecka, odpowiednio do wieku i dojrzałości, 
w sprawach, które go dotyczą (art. 23 ust. 2 lit. d) RCD, art. 24 ust. 1 Karty praw podstawowych 
i art. 12 Konwencji o prawach dziecka).

Prawa związane z procedurą rozpatrywania wniosku

• Wyznaczenie tak szybko jak to możliwe prawnego przedstawiciela/opiekuna (art. 25 ust. 1 APD).

• Bezpłatne udzielenie informacji prawnych i proceduralnych dziecku bez opieki oraz jego 
przedstawicielowi (art. 25 ust. 4 APD).

• Identyfikacja wszystkich wymaganych szczególnych gwarancji proceduralnych dla dzieci (art. 24 APD).

• Możliwość nadawania priorytetu rozpatrywaniu wniosków o udzielenie azylu składanych przez dzieci 
bez opieki (art. 31 ust. 7 lit. b) APD).

• Poszukiwanie członków rodziny i łączenie rodzin, mając również na uwadze, że członkowie rodziny 
mogą przebywać w państwach członkowskich w chwili przybycia dziecka (art. 31 ust. 5 QD i art. 23 
ust. 2 lit. a) RCD).

Prawa związane z warunkami przyjmowania

• Ocena szczególnych potrzeb w zakresie przyjmowania małoletniego bez opieki, w tym 
skierowanie na taką ocenę w chwili rejestracji (art. 22 RCD).

• Uwzględnienie bezpieczeństwa i ochrony, w szczególności jeżeli istnieje ryzyko jakiegokolwiek 
rodzaju wykorzystywania, w tym że małoletni jest ofiarą handlu ludźmi (art. 23 ust. 2 lit. c) RCD).

• Dostęp do opieki rehabilitacyjnej i właściwych usług w zakresie zdrowia psychicznego dla ofiar 
jakiejkolwiek formy nadużycia (art. 23 ust. 4 RCD).
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• Ochrona i opieka niezbędne dla dobrostanu dziecka i jego rozwoju społecznego, szczególnie 
biorąc pod uwagę pochodzenie dziecka (motyw 33 APD, art. 23 ust. 2 RCD, art. 24 ust. 1 Karty 
praw podstawowych i art. 3 ust. 2 Konwencji o prawach dziecka).

• Dostęp do kształcenia na podobnych warunkach jak obywatele danego kraju (art. 14 RCD)

Identyfikacja dzieci bez opieki

Oznaki umożliwiające identyfikację wnioskodawcy jako dziecka
Następujące czynniki mogą być istotne w celu identyfikacji wnioskodawcy jako dziecka.

Dokumenty (np. dowody tożsamości) mogą zostać okazane przez wnioskodawcę, przedstawione przez 
inną osobę w imieniu wnioskodawcy lub zgromadzone przez właściwe organy od dostawców usług 
i innych organów.

Oświadczenia wnioskodawcy, oświadczenia własne dotyczące wieku i relacji rodzinnych oraz 
oświadczenia innych osób są również pomocne w tym względzie. Osoby trzecie (np. członkowie rodziny, 
nauczyciele, pracownicy społeczni, personel ośrodka recepcyjnego) mogą przekazać informacje na temat 
wieku, innych członków rodziny i dodatkowych szczególnych potrzeb wnioskodawcy.

Poczynione obserwacje mogą być istotne dla identyfikacji dzieci. Należy zachować ostrożność, 
jeżeli poczynione obserwacje nie odpowiadają potencjalnym dowodom przekazanym w sprawie 
wnioskodawcy (w tym oświadczeniom wnioskodawcy). Wnioskodawca może twierdzić, że jest osobą 
dorosłą (np. w sytuacji małżeństwa lub handlu ludźmi), mimo że jest dzieckiem. W przypadku wystąpienia 
takich obaw należy je zgłosić lub bardziej dogłębnie zbadać elementy dotyczące wieku wnioskodawcy 
zgodnie z praktyką krajową.

Wspólne bazy danych na przykład System Informacyjny Schengen, Eurodac, VIS czy baza Interpolu 
zawierająca dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży mogą zawierać informacje na temat 
wieku wnioskodawcy.

Inne dowody (np. zdjęcia) mogą zawierać wskazówki na temat wieku wnioskodawcy. Ważne jest 
zarejestrowanie wszystkich dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę na potrzeby uzasadnienia 
wniosku. Niektóre dokumenty (np. dokumentacja szkolna, karty szczepień i inna dokumentacja 
medyczna) mogą zawierać wskazówki na temat szacunkowego wieku wnioskodawcy, nawet jeśli nie 
zawierają bezpośredniego odniesienia do wieku.

Ocena wieku (w przypadku wątpliwości dotyczących podanego wieku)
Ocena wieku to proces wykorzystywany przez organy w celu oszacowania wieku chronologicznego lub 
przedziału wiekowego w celu ustalenia, czy dana osoba jest dorosła, czy jest dzieckiem.

Ocena wieku nie powinna być przeprowadzana jako rutynowe działanie. Oceny takie należy 
przeprowadzać tylko w przypadkach zasadnych wątpliwości (np. gdy brak dokumentów lub gdy dowody 
zgromadzone przez organy nie potwierdzają wieku podawanego (w oświadczeniach wnioskodawcy) albo 
wskazują na inny wiek).

Ocenę wieku należy przeprowadzać uwzględniając nadrzędny interes dziecka. Należy stosować podejście 
całościowe i multidyscyplinarne, z poszanowaniem godności ludzkiej. W ramach procesu oceny wieku 
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obowiązuje szereg gwarancji proceduralnych, w tym zasada poufności oraz prawo wnioskodawcy do 
otrzymania dostosowanych do wieku informacji.

Oceny wieku powinny być przeprowadzane z wykorzystaniem najmniej inwazyjnych badań. Powinny być 
preferowane metody niemedyczne, w tym przesłuchania w celu oceny wieku.

Przesłuchanie w celu oceny wieku prowadzą głównie urzędnicy organów rozstrzygających, którzy 
mają doświadczenie w przesłuchiwaniu dzieci w ramach procedury azylowej oraz posiadają informacje 
o kraju pochodzenia. Takie rozmowy polegają na gromadzeniu i ocenie informacji na podstawie relacji 
osoby, której wiek jest kwestionowany. Podczas przesłuchania osoba prowadząca je stara się odtworzyć 
chronologiczną sekwencję zdarzeń w życiu dziecka, aby wydedukować lub oszacować jego wiek. 
Narzędziami, które mogą pomóc urzędnikom, wnioskodawcy lub członkom jego rodziny oszacować 
w przybliżeniu datę urodzenia wnioskodawcy, są lokalny kalendarz zdarzeń (kalendarz z datami ważnych 
zdarzeń, które miały miejsce w danym obszarze geograficznym) w połączeniu z pytaniami „przed czy po” 
(których celem jest znalezienie dwóch znanych zdarzeń, z których jedno miało miejsce przed urodzeniem 
dziecka, a drugie po). Przed rozpoczęciem przesłuchania osoba, która je prowadzi, powinna przekazać 
istotne informacje w prosty sposób (np. cel rozmowy, rolę osób uczestniczących i obecnych oraz powody 
z jakich podany wiek wzbudza wątpliwości). Jeżeli wynik oceny jest niezgodny z wiekiem podanym 
przez wnioskodawcę, wówczas należy dokładnie wyjaśnić przyczyny takiego wyniku za pośrednictwem 
tłumacza i w obecności przedstawiciela/opiekuna/prawnika dziecka.

Należy stosować zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść wnioskodawcy (art. 25 ust. 5 APD) podczas 
procesu oceny wieku, a wnioskodawcę należy uznawać za dziecko i traktować jako dziecko, dopóki jego 
wiek pozostaje niepewny, w tym podczas procesu oceny wieku. Zasada rozstrzygania wątpliwości na 
korzyść wnioskodawcy jest zatem kluczową gwarancją proceduralną, która jest stosowana w możliwie 
jak najszerszym zakresie w kwestiach związanych z dziećmi bez opieki, w przypadku których mało 
prawdopodobne jest, że posiadają dowody w postaci dokumentów wskazujące ich wiek.

Uznanie, że dziecko jest bez opieki
Można uznać, że dziecko jest bez opieki na podstawie jego własnych oświadczeń.

Jednakże w niektórych przypadkach, w szczególności w przypadkach handlu ludźmi, dziecko może 
również być bez opieki, choć przedstawia się je jako członka rodziny.

W przypadku wątpliwości dotyczących charakteru relacji między dzieckiem a dorosłymi oficjalnie 
przedstawianymi jako jego rodzice lub osoby sprawujące nad nim pieczę, należy uważnie ocenić jakość 
i trwałość relacji. Ocena ta może obejmować przeprowadzenie osobnych przesłuchań z udziałem dziecka 
i osób dorosłych na temat środowiska życia dziecka w kraju pochodzenia lub w kraju, w którym dorastało. 
W zależności od wieku dziecka przesłuchanie może na przykład obejmować pytania dotyczące szkoły, do 
której uczęszczało, kolorystyki jego sypialni, czy ulubionych zabawek.
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Powiązane narzędzie EASO 

W Poradniku praktycznym EASO na temat oceny wieku (wydanie drugie) przedstawiono 
wytyczne dotyczące uwzględniania nadrzędnego interesu dziecka podczas ustalania, czy ocena 
wieku jest konieczna. Przedstawiono w nim również wytyczne dla urzędników planujących 
i przeprowadzających oceny wieku w oparciu o podejście całościowe i multidyscyplinarne, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb i sytuacji wnioskodawcy. Poradnik zawiera praktyczne 
informacje dotyczące okoliczności, gwarancji proceduralnych i metod oceny wieku.

Tłumaczenia poradnika udostępniono na stronie internetowej EASO.

Powiązane narzędzie EASO

Animacje dotyczące oceny wieku stanowią uzupełnienie poradnika praktycznego na temat oceny 
wieku.

Animacja „Ocena wieku dla praktyków” przeznaczona jest dla urzędników w ośrodkach 
przyjmowania i urzędników prowadzących sprawy azylowe, funkcjonariuszy organów ds. migracji 
i organów ścigania, pracowników socjalnych, radiologów, pediatrów, prokuratorów i innych 
zainteresowanych osób. Przedstawia ona w przystępny sposób kluczowe elementy wytycznych 
oraz niezbędne gwarancje dla zapewnienia zgodnej z prawem i niezawodnej oceny wieku. Materiał 
wideo jest dostępny w różnych językach na stronie internetowej EASO.

Animacja „Ocena wieku dla dzieci” ma na celu zapoznanie dzieci i osób młodych z tym, czego mogą 
się spodziewać, gdy będą poproszone o poddanie się ocenie wieku. Materiał wideo jest dostępny 
w różnych językach na stronie internetowej EASO.

Złożenie wniosku składanego przez dziecko bez opieki (30)

Organy pracujące z dziećmi bez opieki powinny odbyć odpowiednio wyszkolone w zakresie szczególnych 
potrzeb dzieci. Dobrą praktyką jest posiadanie dostatecznej liczby wyspecjalizowanych specjalistów ds. 
rejestracji do celów przeprowadzania składania wniosków w imieniu dzieci bez opieki. Przy składaniu 
wniosku dziecka bez opieki należy uwzględnić następujące środki.

• O ile nie zostało to jeszcze zrobione, zorganizowanie wyznaczenia przedstawiciela, zgodnie 
z praktyką krajową, albo zgłoszenie sprawy współpracownikowi posiadającemu właściwe 
kompetencje, który zapewni załatwienie tej kwestii.

Należy poinformować dziecko o jego prawie do posiadania przedstawiciela oraz o roli 
przedstawiciela. Obejmuje to zagwarantowanie nadrzędnego interesu dziecka, w tym właściwego 
spełnienia jego potrzeb prawnych, społecznych, medycznych i psychologicznych w toku procedury 
azylowej lub do czasu znalezienia dla dziecka trwałego rozwiązania. W przypadku stwierdzenia, że 
dziecko jest bez opieki, należy poinformować właściwe organy zgodnie z praktyką krajową, aby 
możliwe było jak najszybsze przydzielenie wnioskodawcy przedstawiciela.

(30) Aby uzyskać więcej informacji na temat oznak i środków wsparcia, należy zapoznać się z narzędziem EASO służącym do 
identyfikacji osób o szczególnych potrzebach.

https://euaa.europa.eu/pl/publications/praktyczny-przewodnik-easo-na-temat-oceny-wieku
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
https://ipsn.easo.europa.eu/pl/ipsn-tool
https://ipsn.easo.europa.eu/pl/ipsn-tool
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• Przekazanie dziecku oraz przedstawicielowi informacji dotyczących procedury azylowej oraz 
dostępnego wsparcia

Informacje należy przekazywać w sposób przyjazny dziecku uwzględniając stopień jego dojrzałości. 
Metody te mogą obejmować używanie uproszczonego języka, powtarzanie informacji innymi 
słowami, poproszenie dziecka o powtórzenie przekazanych mu informacji, aby potwierdzić ich 
zrozumienie oraz wykorzystywanie różnych materiałów, takich jak komiksy i materiały wideo (31).

• Przekazanie informacji o sposobie uzyskania dostępu do dostępnej pomocy prawnej zgodnie 
z systemem krajowym.

Należy poinformować dziecko, że może ono mieć dostęp do pomocy prawnej oprócz posiadania 
przedstawiciela. Należy przekazać informacje w jaki sposób skontaktować się z podmiotami 
świadczącymi pomoc prawną, w tym UNHCR i odpowiednimi organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego.

• Zachęcenie dziecka do wyrażenia swoich poglądów we wszystkich sprawach, które go dotyczą.

Aby zapewnić dzieciom swobodę wyrażania poglądów oraz uwzględnienie ich poglądów stosownie 
do wieku oraz dojrzałości dziecka, należy zachęcać wnioskodawców do wyrażania swoich opinii 
i poglądów własnymi słowami. Należy pamiętać, aby zapisywać to, co wnioskodawca powiedział, 
bez próby interpretacji tego, co mógł mieć na myśli. Zachęcanie dzieci do swobodnego wyrażania 
poglądów na początku procesu pomaga wzbudzać zaufanie do organów rozstrzygających, co 
ułatwia również procedurę rozpatrywania wniosku.

• Należy zgłosić organowi rozstrzygającemu konieczność szczególnych gwarancji proceduralnych.

Wraz z faktem, że dziecko jest bez opieki, należy zgłosić wszelkie inne zauważone szczególne 
potrzeby proceduralne, takie jak oznaki problemów w zakresie zdrowia psychicznego lub 
traumatyczne wydarzenia w przeszłości. Należy zanotować swoje obserwacje w formularzu 
rejestracyjnym i zgłosić je organowi rozstrzygającemu.

• Skierowanie dziecka na dalszą ocenę szczególnych potrzeb proceduralnych.

Aby nadrzędny interes dziecka był naczelnym kryterium na wszystkich etapach procedury 
azylowej, należy skierować dziecko na dalszą ocenę potrzeb proceduralnych. Dalszą ocenę 
przeprowadza się w formie działań multidyscyplinarnych z udziałem specjalistów odpowiednio 
wyszkolonych do pracy z dziećmi w organie rozstrzygającym lub reprezentujących inne właściwe 
organy w zależności od praktyki krajowej.

• Skierowanie dziecka na dalszą ocenę szczególnych potrzeb w zakresie przyjmowania.

Należy zapewnić, aby dziecko było zakwaterowane w odpowiednich warunkach/odpowiednim 
obiekcie. Odpowiednie warunki mogą obejmować przebywanie z dorosłym krewnym lub 
rodziną zastępczą lub przebywanie w ośrodku zakwaterowania specjalnie przystosowanym do 
przyjmowania małoletnich lub w innym miejscu zakwaterowania odpowiednim dla małoletnich. 

(31) Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania informacji dzieciom należy skorzystać z publikacji Rady Europy 
Jak przekazywać migrującym dzieciom informacje w sposób przyjazny dziecku: Podręcznik dla specjalistów pierwszej linii, 
Strasburg, 2018. 

https://rm.coe.int/how-to-convey-child-friendly-information-to-children-in-migration-a-ha/1680902f91
https://rm.coe.int/how-to-convey-child-friendly-information-to-children-in-migration-a-ha/1680902f91
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W przypadku stwierdzenia innych powodów do szczególnego traktowania oprócz faktu, że dziecko 
jest małoletnim bez opieki, na przykład oznaki problemów dotyczących zdrowia lub zdrowia 
psychicznego czy traumatycznych wydarzeń w przeszłości, należy skierować wnioskodawcę na 
ocenę/monitorowanie szczególnych potrzeb w zakresie przyjmowania (32).

• Odnotowanie wszelkich członków rodziny dziecka przebywających w którymkolwiek państwie UE+.

Należy uwzględnić możliwość, że dziecko bez opieki może mieć członków rodziny lub krewnych już 
przebywających w danym kraju lub w innym państwie UE+. Należy w podobny sposób uwzględnić 
możliwość, że dziecko zostało w czasie podróży rozdzielone z członkami rodziny. Należy zapisać te 
kwestie w dossier wnioskodawcy i zgłosić je organom rozstrzygającym i organom recepcyjnym. 
Należy zapewnić zgłoszenie tych kwestii krajowej jednostce ds. systemu dublińskiego, jeżeli 
jednostka ta nie jest częścią organu rozstrzygającego.

• W stosownych przypadkach należy skierować dziecko do procedury poszukiwania rodziny.

Przy zapisywaniu danych osobowych członków rodziny lub krewnych należy również poprosić o ich 
dane kontaktowe i aktualny adres na potrzeby poszukiwania rodziny. Jeżeli dziecko poda te dane, 
można przekazać to organowi rozstrzygającemu lub organowi recepcyjnemu zgodnie z praktyką 
krajową (33).

• Zaobserwowanie wszelkich kwestii wymagających natychmiastowego skierowania.

Należy zapewnić skierowanie wszelkich pilnych potrzeb, takich jak poważne problemy zdrowotne 
lub bezpośrednie względy bezpieczeństwa, takie jak sytuacje handlu dziećmi, do udzielania 
wsparcia bezpośrednio po rejestracji, korzystając ze sposobów zgodnych z praktyką krajową. 

Do zapamiętania

Potencjalne przypadki podlegające systemowi dublińskiemu

• W rozporządzeniu Dublin III przewidziano mechanizm zapewniający, aby wniosek o udzielenie 
ochrony międzynarodowej był rozpatrywany tylko przez jedno państwo UE+. Ustanowiono 
w nim kryteria na potrzeby oceny, czy wnioskodawca może podlegać systemowi dublińskiemu.

• Rolą specjalisty ds. rejestracji jest aktywne poszukiwanie w oświadczeniach wnioskodawcy, 
dokumentach potwierdzających lub informacjach dostępnych w różnych bazach danych 
wszelkich elementów związanych z kryteriami przedstawionymi w rozporządzeniu Dublin III.

• Rolą specjalisty ds. rejestracji jest przekazanie wnioskodawcy podstawowych informacji na temat 
kryteriów dublińskich, aby pomóc mu w przekazaniu specjaliście wszelkich istotnych informacji.

• Sprawy wnioskodawców, które mogłyby potencjalnie podlegać systemowi dublińskiemu – 
nawet w przypadku, gdy wskaźniki nie są wyraźne ani oczywiste – należy jak najszybciej zgłaszać 
jednostce ds. systemu dublińskiego. Jest to spowodowane faktem, że procedurę w ramach 
systemu dublińskiego należy przeprowadzić w krótkim terminie na początku procedury azylowej.

(32) Więcej informacji można znaleźć w Wytycznych EASO dotyczących warunków recepcyjnych dzieci bez opieki: standardy 
operacyjne i wskaźniki, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2018. 

(33) Więcej informacji na temat poszukiwania rodzin można znaleźć w Poradniku praktycznym EASO na temat poszukiwania rodzin, 
Valletta, 2016. 

https://euaa.europa.eu/publications/guidance-reception-conditions-unaccompanied-children
https://euaa.europa.eu/publications/guidance-reception-conditions-unaccompanied-children
https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-family-tracing
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Wnioskodawcy wymagający szczególnego traktowania

• Rola specjalisty ds. rejestracji jest kluczowa w zakresie jak najwcześniejszej identyfikacji 
wnioskodawców o szczególnych potrzebach proceduralnych lub szczególnych potrzebach 
w zakresie przyjmowania. Identyfikacja ta jest niezbędna w celu zapewnienia wnioskodawcom 
adekwatnego wsparcia, aby mogli oni korzystać ze swoich praw i wywiązywać się ze swoich 
obowiązków.

• Należy aktywie wypatrywać oznak szczególnych potrzeb w oparciu o oświadczenia i dokumenty 
potwierdzające przedstawione przez wnioskodawcę. Należy bardziej dogłębnie zbadać 
pośrednie oznaki związane na przykład z zachowaniem, emocjami lub procesami myślowymi 
wnioskodawcy.

• Twoim zadaniem jest również zapewnienie wnioskodawcy bezpośredniego wsparcia podczas 
rejestracji, aby ułatwić mu przedstawienie istotnych informacji. Do metod stosowanych w tym 
celu należy dostosowanie stylu komunikowania się do sytuacji, zapewnienie o zachowaniu 
poufności, przekazywanie informacji w sposób uwzględniający szczególne potrzeby, dokonanie 
niezbędnych ustaleń logistycznych oraz ustalenie terminu rozmowy rejestracyjnej z urzędnikiem 
będącym specjalistą.

• W stosownych przypadkach należy zanotować w dossier wnioskodawcy oznaki jego 
szczególnych potrzeb i przekazać te informacje odpowiednim zainteresowanym stronom, 
przekazać wnioskodawcy informacje na temat odnośnej dostępnej pomocy i skierować 
wnioskodawcę do udzielenia wsparcia lub do przeprowadzenia dalszej oceny jego szczególnych 
potrzeb.

Dzieci bez opieki

• Dziecko bez opieki oznacza dziecko, które przybywa na terytorium państwa UE+ bez opieki 
osoby dorosłej, odpowiedzialnej za nie zgodnie z prawem bądź praktyką krajową danego 
państwa UE+, i dopóki nie zostanie ono skutecznie objęte opieką takiej osoby. Obejmuje to 
również małoletniego pozostawionego bez opieki po wjeździe na terytorium kraju.

• Obowiązują specjalne gwarancje zapewniające małoletnim bez opieki możliwość korzystania ze 
swoich praw i wywiązywania się ze swoich obowiązków.

• Właściwy organ powinien jak najszybciej wyznaczyć przedstawiciela, który ma pomagać dziecku 
i reprezentować je w toku procedury azylowej w celu zabezpieczenia nadrzędnego interesu 
dziecka i wykonywania czynności prawnych w jego imieniu.

• Bardzo ważne jest szczególne wyczulenie na wszelkie dodatkowe oznaki szczególnych potrzeb.
• Wnioskodawcę można zidentyfikować jako dziecko na podstawie dostępnych dowodów 

(dokumentów i oświadczeń). W przypadku poważnych wątpliwości dotyczących podawanego 
wieku można przeprowadzić ocenę wieku.

• Przy składaniu wniosku dziecka bez opieki należy uwzględnić następujące środki:
 o dokonanie ustaleń w celu wyznaczenia przedstawiciela, jeżeli nie uczyniono tego do tej 

pory;
 o przekazanie dziecku oraz przedstawicielowi informacji dotyczących procedury azylowej oraz 

dostępnego wsparcia;
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 o przekazanie informacji o sposobie uzyskania dostępu do dostępnej pomocy prawnej 
zgodnie ze strukturą krajową;

 o zachęcenie dziecka do wyrażenia swoich poglądów we wszystkich sprawach, które go 
dotyczą;

 o zgłoszenie organowi rozstrzygającemu potrzebę szczególnych gwarancji proceduralnych;
 o skierowanie dziecka na dalszą ocenę szczególnych potrzeb proceduralnych;
 o skierowanie dziecka na dalszą ocenę szczególnych potrzeb w zakresie przyjmowania;
 o odnotowanie wszelkich członków rodziny dziecka przebywających w którymkolwiek 

państwie UE+;
 o skierowanie dziecka do procedur poszukiwania rodziny, w stosownych przypadkach;
 o zaobserwowanie i zgłoszenie wszelkich kwestii wymagających natychmiastowego 

skierowania.
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VI. Dokument potwierdzający status osoby 
ubiegającej się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej

A. Szczegóły dokumentu
W terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku należy bezpłatnie wydać wnioskodawcy dokument 
lub kartę osoby ubiegająca się o azyl. Karta ta potwierdza status tej osoby jako osoby ubiegającej się 
o udzielenie ochrony międzynarodowej i poświadcza, że uzyskała ona zezwolenie na pobyt na terytorium 
państwa UE+, podczas gdy jego wniosek ma być lub jest rozpatrywany (zob. art. 6 ust. 1 RCD) (34). 
Dokument może zawierać zdjęcia twarzy wnioskodawcy do celów identyfikacji. W celu zapobiegania 
oszustwom, a także w celu zapewnienia, aby zdjęcie było aktualne i dobrej jakości, zaleca się wykonanie 
zdjęcia przez organ wydający zamiast wymagania, aby wnioskodawca dostarczył zdjęcie twarzy.

Dokument służy jako tymczasowy certyfikat zezwalający wnioskodawcy na zamieszkiwanie na 
terytorium państwa UE+, a także potwierdzająca prawa wnioskodawcy do korzystania z pozostałych 
praw przysługujących osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Dokument nie 
potwierdza jednak tożsamości wnioskodawcy.

Dokument musi być ważny tak długo, jak długo wnioskodawca posiada zezwolenie na pobyt na 
terytorium danego państwa UE+. Termin ważności wskazany w dokumencie może nie obejmować 
całego okresu rozpatrywania wniosku. Organy przyjmują środki umożliwiające wnioskodawcy łatwe 
przedłużenie ważności dokumentu. 

Informacje, które należy podać w dokumencie

Zgodnie z art. 6 RCD w dokumencie należy:
• stwierdzić, że wnioskodawca jest osobą ubiegającą się o udzielenie ochrony międzynarodowej;
• poświadczyć, że wnioskodawca posiada prawo do pozostania w państwie UE+ podczas 

procedury rozpatrywania wniosku;
• podać nazwisko wnioskodawcy;
• zawrzeć odniesienie do wszelkiego ograniczenia w zakresie swobodnego przemieszczania się po 

terytorium państwa, o ile występuje.

Dodatkowe informacje, które można podać w dokumencie

Zgodnie z krajowymi przepisami i praktyką krajową dokument może zawierać:
• indywidualny numer rejestracyjny lub numer sprawy;
• zdjęcie twarzy;
• inne dane identyfikacyjne oprócz nazwiska wnioskodawcy, takie jak data i miejsce urodzenia;
• miejsce zamieszkania i dane kontaktowe w państwie przyjmującym;
• okres ważności;

(34) Organy mogą podjąć decyzję o niewydawaniu karty wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca został zatrzymany lub na czas 
rozpatrywania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego na granicy (art. 6 ust. 2 RCD).
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• data przybycia lub data rejestracji wniosku;
• niepowtarzalny numer dokumentu seryjnego;
• podpis wnioskodawcy;
• dokumenty tożsamości posiadane przez wnioskodawcę;
• informacje o rodzinie lub nieletnich dzieciach;
• język, w którym prowadzona jest procedura lub potrzeba tłumaczenia na określony język;
• informacje na temat zezwolenia na wykonywanie działalności zarobkowej;
• organ wydający;
• data i miejsce wydania.

W celu zapobiegania fałszowaniu dokumentów zaleca się, aby każda karta posiadała widoczne 
i specyficzne zabezpieczenia.

Dobra praktyka

Aby pomóc wnioskodawcom i dostawcom usług w uzyskaniu pełnej wiedzy na temat praw 
wnioskodawców i świadczeń im przysługujących, należy do dokumentu dołączyć informacje na 
temat uprawnień i świadczeń wnioskodawcy.

Dobra praktyka
Wdrożyć system ustalania terminów zapewniający informowanie wnioskodawców o wyznaczonej 
dacie przesłuchania na koniec etapu składania wniosku. Datę, godzinę i miejsce spotkania można 
przekazać na piśmie wraz z dokumentem lub kartą wnioskodawcy.

Praktyka ta sprawia, że procedura azylowa staje się dla wnioskodawcy bardziej przejrzysta 
i przewidywalna i ułatwia utrzymanie powiązania między wnioskodawcą a organem rozstrzygającym 
w tym sensie, że wnioskodawca nie opuszcza biura nie znając daty kolejnego etapu. Pozwoli ona 
również uniknąć problemów związanych z zaproszeniem na przesłuchanie w przypadku jego 
wysłania w późniejszym terminie.

Ze względu na fakt, że rejestracją i rozpatrywaniem wniosku mogą zajmować się różne organy, 
ustalenie terminu przesłuchania na etapie składania wniosku może nie być zawsze możliwe. 
Alternatywą dla ustalania dokładnego terminu przesłuchania rozmowy może być podanie 
wnioskodawcy przybliżonego okresu, w którym oczekiwane jest jego przeprowadzenie, w oparciu 
o szacunki przekazane przez organ rozstrzygający. W każdym przypadku sprawą najwyższej wagi jest 
utrzymanie zaufania wnioskodawcy do procedury azylowej oraz przekonania, że przekazane mu 
informacje są wiarygodne. 

B. Ważność dokumentu
Większość państw UE+ wydaje karty wnioskodawcy na określony okres, po upływie którego są one 
odnawiane, jeżeli wnioskodawcy nadal wolno w tym czasie pozostać w kraju. Należy informować 
wnioskodawców o znaczeniu i sposobach odnowienia dokumentu. Nie należy nakładać 
nieproporcjonalnych wymogów administracyjnych związanych z odnowieniem dokumentu tak, aby 
wszelkie ograniczenia dotyczące ważności dokumentu nie miały niekorzystnych skutków ani nie 
powodowały konieczności dodatkowych działań w odniesieniu do możliwości dostępu do określonych 
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praw podczas trwania procedury azylowej. W zależności od struktury krajowej można rozważyć 
następujące aspekty:

• Jeżeli rejestracja i składanie wniosku przeprowadzane są osobno, można wydać podobny 
dokument w momencie dokonania rejestracji z terminem ważności do dnia złożenia wniosku.

• Okres ważności można dostosowywać do konkretnych okoliczności procesu rozpatrywania 
wniosku, na przykład do kalendarium relokacji w zakresie objętym rozporządzeniem Dublin III, 
przyspieszonymi procedurami rozpatrywania wniosku lub oczekiwanym czasem otrzymania decyzji 
o udzieleniu ochrony międzynarodowej w ramach procedury rozpatrywania wniosku w zwykłym 
trybie.

• Odnowienie dokumentu stwarza okazję do kontaktu z wnioskodawcą. Może stanowić dla 
wnioskodawców okazję do aktualizacji informacji adresowych i kontaktowych, złożenia 
dodatkowych dokumentów uzasadniających wniosek i zadania wszelkich pytań związanych 
z procedurą.

• Czas poświęcony na odnowienie dokumentu może służyć jako wskazówka dotycząca 
prawdopodobieństwa ucieczki wnioskodawcy. Odnowienie dokumentu może również stanowić 
okazję do poprawienia przekazanych informacji lub przekazania dodatkowych informacji 
wnioskodawcy, który nie odbył w wyznaczonym terminie przesłuchania rozmowy z przyczyn od 
siebie niezależnych. Informacja ta może obejmować sposoby, w jakie wnioskodawca może wyrazić, 
że jest nadal zainteresowany procedurą azylową.

C. Przekazanie informacji dotyczących dokumentu
W chwili przekazywania wnioskodawcom dokumentu poświadczającego ich status należy poinformować 
ich o następujących kwestiach:

• obowiązku stałego posiadania przy sobie dokumentu;

• działaniach, jakie należy podjąć w przypadku uszkodzenia lub utraty dokumentu;

• skutków wynikających z nieodnowienia dokumentu bez uzasadnionych powodów zgodnie 
z praktyką krajową.

Do zapamiętania

• Każdy wnioskodawca powinien otrzymać dokument lub kartę osoby ubiegającej się o azyl 
w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku. 

• Dokument ten potwierdza status osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej 
i poświadcza, że osoba ta uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium państwa UE+, podczas 
gdy jej wniosek jest rozpatrywany.

• Wnioskodawcy należy zapewnić ważny dokument na cały okres rozpatrywania wniosku. 
W zależności od praktyki krajowej dokument może być przekazany tylko na określony czas, po 
upływie którego wnioskodawca zobowiązany jest do jego odnowienia.

• Należy poinformować wnioskodawców o obowiązku stałego posiadania przy sobie dokumentu, 
o jego terminie ważności oraz o skutkach ewentualnego nieodnowienia dokumentu, gdy jest to 
wymagane.
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VII. Rejestracja kolejnych wniosków
Definicja kolejnych wniosków (art. 2 lit. q) APD)
„Kolejny wniosek” oznacza następny wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, z którym 
występuje się po tym, jak ostateczna decyzja w odniesieniu do poprzedniego wniosku została 
podjęta, w tym w przypadkach, gdy wnioskodawca wyraźnie wycofał swój wniosek oraz 
w przypadkach, gdy organ rozstrzygający odrzucił wniosek w następstwie dorozumianego wycofania 
wniosku zgodnie z art. 28 ust. 1.

Przy rejestracji nowego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej należy zawsze przejrzeć bazę 
danych aby ustalić, czy wnioskodawca składał wcześniej jakiekolwiek inne wnioski o udzielenie ochrony 
międzynarodowej.

Jeżeli w bazie danych wskazano, że był już złożony wniosek i że procedura jest nadal w toku (tj. nie 
podjęto jeszcze ostatecznej decyzji), nie należy rejestrować nowego wniosku. Należy zamiast tego 
poinformować wnioskodawcę o możliwości przekazania nowych faktów lub okoliczności w ramach 
rozpatrywanego wniosku pod warunkiem, że jest to możliwe na podstawie prawodawstwa krajowego. 
Elementy te można przedkładać organowi rozpatrującemu wniosek (tj. organowi rozstrzygającemu albo 
sądowi).

Jeżeli podjęto ostateczną decyzję w odniesieniu do poprzedniego wniosku (albo decyzję odmowną albo 
decyzję przyznającą ochronę uzupełniającą), nowy wniosek będzie zarejestrowany jako kolejny wniosek.

W przypadku kolejnego wniosku organ rozstrzygający przeprowadzi wstępne rozpatrzenie, aby ustalić, 
czy przedstawiono lub zaistniały nowe elementy lub ustalenia i czy elementy te istotnie zwiększają 
prawdopodobieństwo kwalifikowania się wnioskodawcy do objęcia go ochroną międzynarodową. 
Oświadczenia i dowody w postaci dokumentów przedstawione przez wnioskodawcę przy rejestracji 
stanowią ważne czynniki przyczyniające się do wstępnego rozpatrzenia wniosku. Ważne jest prawidłowe 
zapisanie wszystkich nowych elementów i dokumentów potwierdzających na etapie rejestracji, gdyż 
jest możliwe, że nie zostanie zorganizowane przesłuchanie w celu dalszego rozpatrywania kolejnego 
wniosku (35).

We wniosku ze wstępnego rozpatrzenia stwierdza się dopuszczalność albo niedopuszczalność 
kolejnego wniosku. Jeżeli nowe elementy lub inne ustalenia istotnie zwiększają prawdopodobieństwo 
kwalifikowania się wnioskodawcy jako osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej, wniosek 
uznaje się za dopuszczalny i procedura rozpatrywania wniosku będzie kontynuowana. W przypadku 
niedostarczenia takich nowych elementów przez wnioskodawcę lub niezaistnienia takich nowych ustaleń 
wniosek uznaje się za niedopuszczalny i procedura jego rozpatrywania zostaje zakończona.

Biorąc pod uwagę szczególne cechy procedury wstępnego rozpatrzenia, należy przekazać wnioskodawcy 
następujące informacje:

(35) Zgodnie z art. 42 ust. 2 lit. b) APD „Państwa członkowskie mogą ustanowić w prawie krajowym przepisy dotyczące wstępnego 
rozpatrzenia [...] Przepisy te mogą, między innymi: [...] zezwalać na wstępne rozpatrzenie wyłącznie na podstawie pisemnych 
oświadczeń bez przesłuchania”.
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• czym jest kolejny wniosek (czyli że nie jest to szansa odwołania się od poprzedniej decyzji lecz 
możliwość przedstawienia istotnych nowych elementów);

• rodzaj procedury rozpatrywania wniosku, która ma być zastosowana (w tym wstępne 
rozpatrzenie);

• co rozumie się przez nowe elementy i ustalenia;

• jak i gdzie należy złożyć nowe elementy i dokumenty oraz w jakim terminie;

• konieczność przedstawienia przez wnioskodawcę szczegółowych informacji wyjaśniających 
dlaczego nowych elementów nie złożono wcześniej oraz – w stosownych przypadkach – w jaki 
sposób nowe elementy wiążą się z wcześniejszym wnioskiem lub wnioskami;

• ewentualność nieprzeprowadzenia kolejnego przesłuchania w zależności od prawa krajowego;

• o ile to możliwe, terminy procedury rozpatrywania wniosku, zgodnie z praktyką krajową.

Może być zapewnione tłumaczenie ustne podczas procesu rejestracji i można z niego korzystać na 
potrzeby tłumaczenia wszelkich formularzy stosowanych do przedstawienia nowych elementów 
w ramach kolejnego wniosku, jeżeli nie będzie organizowane przesłuchanie.

Wnioskodawców należy również poinformować o następujących potencjalnych ograniczeniach ich praw 
podczas wstępnego rozpatrzenia, które mogą obowiązywać w danym państwie UE+.

• Prawo do pozostawania w państwie UE+ może być ograniczone pod pewnymi warunkami (art. 9 
ust. 2, art. 41 i art. 46 ust. 6–8 APD). Prawo do pozostawania w państwie UE+ podczas procedury 
rozpatrywania wniosku jest ogólną zasadą, która może zostać ograniczona, jeśli wnioskodawca już 
skorzystał z rozpatrzenia co najmniej dwóch wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej (tj. 
pierwszego wniosku i pierwszego z kolejnych wniosków), jeżeli wnioski te odrzucono. W przypadku 
ograniczenia prawa do pozostawania organ rozstrzygający musi także zapewnić, aby decyzja 
o wydaleniu nie naruszała zasady non-refoulement. Decyzja stwierdzająca, że wnioskodawca nie 
ma prawa do pozostawania może być wydawana w momencie rejestracji wniosku.

• Prawo do świadczeń materialnych w ramach przyjmowania może zostać ograniczone lub cofnięte 
(art. 20 lit. c) RCD). Państwa UE+ mogą ograniczyć lub cofnąć świadczenia materialne w ramach 
przyjmowania (zakwaterowanie, wyżywienie i odzież), jeżeli wnioskodawca złożył kolejny wniosek. 
Oznacza to, że wnioskodawca może nie mieć prawa do zakwaterowania lub jakiejkolwiek innej 
pomocy materialnej podczas rozpatrywania kolejnego wniosku. 

Zaleca się stosowanie formularza rejestracyjnego zaprojektowanego specjalnie na potrzeby kolejnych 
wniosków, w którym wnioskodawca ma przedstawić nowe elementy stanowiące podstawę wniosku oraz 
wszelkie aktualizacje danych osobowych. Konkretne pola mogłyby obejmować informacje, na których 
oparto wstępne rozpatrzenie, w tym nowe elementy nieujęte w poprzednim wniosku lub wnioskach, 
związek tych elementów z wcześniejszym wnioskiem lub wnioskami o udzielenie azylu – w stosownych 
przypadkach – oraz ewentualnie powody, dla których o elementach tych nie wspomniano wcześniej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pytań dotyczących wniosku o udzielenie azylu, jakie mogą być 
zadawane podczas jego składania, zob. załącznik 1 „Pola danych rejestracyjnych”.

Szczególne wyzwanie stanowią sytuacje, w których kolejny wniosek składany jest podczas procesu 
powrotu, w szczególności gdy wnioski takie składane są jedynie w celu opóźnienia lub utrudnienia 
trwającego procesu wydalenia. We wszystkich tych przypadkach należy skonsultować się z organem 
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rozstrzygającym. Dobrą praktyką jest zatem utworzenie bezpośrednich linii kontaktów między organami 
odpowiedzialnymi za wydalenie, organami odpowiedzialnymi za rejestrację i organem rozstrzygającym, 
aby przekazywać wszelkie kolejne wnioski złożone bezpośrednio przed wykonaniem decyzji nakazującej 
powrót i umożliwić natychmiastowe zajęcie się wstępnym rozpatrzeniem.

Powiązane narzędzie EASO 

Poradnik praktyczny EASO dotyczący kolejnych wniosków zawiera narzędzia na potrzeby 
rozpatrywania kolejnych wniosków, w tym również aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy 
występowaniu z kolejnymi wnioskami, ich rejestrowaniu i składaniu. W poradniku wyjaśniono, 
co stanowi kolejny wniosek i co rozumie się przez „nowe elementy”, które można złożyć jako 
uzasadnienie kolejnego wniosku. W dalszej części wyjaśniono specjalne reguły proceduralne 
związane ze wstępnym rozpatrzeniem kolejnych wniosków i przedstawiono analizy konkretnych 
sytuacji, w których może być złożony kolejny wniosek.

Tłumaczenia poradnika udostępniono na stronie internetowej EASO.

Do zapamiętania

• Przed złożeniem nowego wniosku należy zawsze przejrzeć bazę danych, aby ustalić, czy 
wnioskodawca złożył wcześniejszy wniosek.

• Główną kwestią, na której skupia się kolejny wniosek, są nowe elementy. Należy uzyskać od 
wnioskodawcy dane dotyczące nowych elementów, które nie były włączone do poprzedniego 
wniosku lub poprzednich wniosków, oraz powody, dla których elementów tych nie 
przedstawiono wcześniej.

• Należy przedstawić wnioskodawcy informacje o tym, co stanowi kolejny wniosek i nowe 
elementy, jaką procedurę należy zastosować, jak złożyć nowe elementy uzasadniające 
wniosek podczas jego wstępnego rozpatrzenia oraz jakie są potencjalne ograniczenia praw 
wnioskodawcy w czasie trwania procedury.

https://euaa.europa.eu/publications/practical-guide-subsequent-applications
https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides
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VIII. Weryfikacja danych
Rozdział IV „Gromadzenie danych rejestracyjnych” zawiera informacje na temat rodzajów danych, jakie 
należy zebrać za pośrednictwem oświadczeń (ustnych i pisemnych) i dokumentów złożonych przez 
wnioskodawcę podczas procedury rejestracji.

W rozdziale tym skupiono się na różnych bazach danych i narzędziach, które można przeglądać 
i wykorzystywać podczas procedury rejestracji w celu weryfikacji zgromadzonych danych. Specjalista 
ds. rejestracji może przeprowadzać niektóre rodzaje weryfikacji, lecz w przypadku innych rodzajów 
weryfikacji należy przekazać sprawę wyspecjalizowanej jednostce lub wyspecjalizowanemu organowi. 
W zależności od posiadanych praw dostępu do poszczególnych baz danych można przed rozmową 
rejestracyjną przejrzeć wyniki z bazy danych Eurodac oraz informacje z akt policyjnych. W ten sposób 
można ustalić, czy wnioskodawca poprzednio ubiegał się o udzielenie ochrony międzynarodowej 
lub czy nielegalnie przybył do innego państwa UE+. Pozwala to również ustalić, czy wnioskodawca 
figuruje w rejestrze karnym lub czy podlega zaległemu międzynarodowemu/europejskiemu nakazowi 
aresztowania. Można również przejrzeć VIS, aby zobaczyć, czy wnioskodawca złożył wnioski wizowe do 
strefy Schengen. Do innych sposobów weryfikacji danych podczas procesu rejestracji należą sprawdzenie 
dokumentów tożsamości, analiza językowa, weryfikacja związków pokrewieństwa oraz przeszukiwanie 
treści w mediach społecznościowych.

A. Europejska baza danych daktyloskopijnych do celów azylowych
System Eurodac jest unijną bazą danych daktyloskopijnych do celów azylowych ustanowioną 
rozporządzeniem Eurodac. Baza danych ułatwia państwom UE+ ustalanie państwa członkowskiego 
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Gdy osoba składa wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w którymkolwiek państwie UE+, 
jej odciski palców są pobierane i przekazywane w ciągu 72 godzin do systemu centralnego Eurodac. 
System ten zawiera dane daktyloskopijne wszystkich osób ubiegających się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, które ukończyły 14 lat. Dane daktyloskopijne przechowywane są przez okres nie 
dłuższy niż 10 lat. System centralny zawiera również dane dotyczące osób w wieku co najmniej 14 lat, 
których odciski palców pobrano w związku z nielegalnym przekroczeniem granic zewnętrznych UE, i dane 
te przechowywane są przez 18 miesięcy.

System umożliwia ustalenie, czy wnioskodawca ubiegał się o ochronę międzynarodową lub czy został 
zatrzymany w innym państwie UE+ w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy zewnętrznej. Jeżeli 
odciski palców określonej osoby znajdują się w systemie, możliwy jest również dostęp do następujących 
danych:

• państwo UE+, do którego wnioskodawca poprzednio wjechał lub w którym wnioskodawca 
poprzednio mieszkał;

• miejsce i data zatrzymania;

• płeć wnioskodawcy;

• numer referencyjny stosowany przez państwo UE+;

• data pobrania odcisków palców.
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W przypadku osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej dodatkowe dane mogą 
obejmować:

• miejsce i datę złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej;

• informację o przekazaniu z jednego państwa do drugiego na podstawie rozporządzenia Dublin III – 
w stosownych przypadkach – a konkretnie datę przybycia po przekazaniu;

• informacje dotyczące wyjazdu z terytorium państw UE+ – w stosownych przypadkach – 
z inicjatywy wnioskodawcy albo na skutek decyzji o wydaleniu, a konkretnie datę wyjazdu;

• informację o tym, czy państwo UE+ postanowiło przyjąć na siebie odpowiedzialność za 
rozpatrzenie wniosku stosując klauzulę dyskrecjonalną zawartą w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 
Dublin III oraz datę podjęcia decyzji o rozpatrzeniu wniosku.

Państwo UE+ wyznacza właściwe organy uprawnione do składania wniosków o porównanie z danymi 
Eurodac i mające dostęp do danych daktyloskopijnych przechowywanych w systemie. Komisja Europejska 
publikuje wykaz właściwych organów (36). Jeżeli nie posiadasz uprawnień do występowania o dane, 
można wprowadzić system przekazywania umożliwiający zobaczenie, czy wnioskodawca złożył uprzednio 
wniosek lub był zatrzymany w innym państwie UE+.

B. Wizowy system informacyjny
VIS ustanowiono w 2004 r. decyzją Rady (37); utworzono w ten sposób centralny system informacyjny 
służący podejmowaniu decyzji dotyczących wniosków o wydanie wiz krótkoterminowych uprawniających 
do pobytu lub przejazdu tranzytem przez strefę Schengen. System zawiera zatem informacje na 
temat wniosków o wydanie wiz krótkoterminowych do państw strefy Schengen. Dane dotyczące wiz 
długoterminowych lub wiz do państw członkowskich UE nienależących do strefy Schengen: Bułgarii, 
Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii, nie są dostępne. W rozporządzeniu w sprawie VIS (38) określono 
bardziej szczegółowo zakresy odpowiedzialności i zasady wymiany danych wizowych.

Cele wizowego systemu informacyjnego

VIS służy do następujących celów:

• ułatwienie szybszego i dokładniejszego sprawdzania wiz przez funkcjonariuszy straży granicznej 
oraz identyfikacja osób nieposiadających dokumentów na terytorium Schengen;

(36) Wykaz właściwych organów, o których powiadomiono Komisję zgodnie z art. 43 rozporządzenia (UE) nr 603/2013 w sprawie 
ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) 
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 bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania 
państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi 
w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, Dz.U. C 45 z 8.2.2021, s. 1. 

(37) Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), 2004/512/WE, Dz.U. 
L 213 z 15.6.2004, s. 5.

(38) Rozporządzenie 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 
(rozporządzenie w sprawie VIS), Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60.

https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/fab5221d-69af-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0512&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0767&from=EN
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• ułatwienie walki z nadużyciami i zapobieganie zjawisku „visa shopping”;

• ułatwienie określania, które państwo UE+ odpowiada za rozpatrzenie wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej oraz samego procesu rozpatrywania wniosku;

• przyczynienie się do zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego państw UE+.

Dane dostępne w wizowym systemie informacyjnym

System zawiera dane i decyzje dotyczące wniosków o wydanie wiz krótkoterminowych w strefie Schengen.

VIS zawiera następujące kategorie danych:

• dane alfanumeryczne dotyczące osoby ubiegającej się o wizę oraz dotyczące wiz, o których 
wydanie złożony został wniosek, które zostały wydane, których wydania odmówiono lub które 
zostały unieważnione, cofnięte lub przedłużone;

• fotografie;

• odciski palców;

• odsyłacze do poprzednich zarejestrowanych wniosków wizowych i odsyłacze do plików danych 
dotyczących wniosków osób, z którymi osoba ubiegająca się o wizę podróżowała (jeżeli osoba 
ubiegająca się o wizę podróżowała w grupie).

Organ rozstrzygający może przeglądać określone dane przechowywane w VIS. Rodzaj danych do 
przeglądania zależy od tego, czy celem organu jest określenie państwa UE+ odpowiedzialnego za 
rozpatrzenie wniosku, czy też jest on sam odpowiedzialny za rozpatrzenie wniosku.

Przeglądanie danych w VIS w celu określenia państwa UE+ odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku (39)
Jeżeli wyszukiwanie informacji wskazuje na to, że wydano wizę, której data ważności upływa nie później 
niż sześć miesięcy przed datą wniosku, lub wizę przedłużono do daty ważności upływającej nie później niż 
sześć miesięcy przed datą wniosku, można przeglądać następujące dane:

• numer wniosku;

• nazwa organu, który wydał wizę lub przedłużył jej okres ważności, oraz informacja, czy organ ten 
wydał wizę w imieniu innego państwa UE+;

• podstawowe dane personalizacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię, data urodzenia, płeć, miejsce 
urodzenia, obecne obywatelstwo i obywatelstwo w chwili urodzenia);

• rodzaj i numer dokumentu lub dokumentów podróży oraz trzyliterowy kod państwa wydającego 
dokument lub dokumenty podróży;

• rodzaj wizy;

• okres ważności wizy;

• czas trwania planowanego pobytu;

• fotografie;

• podstawowe dane personalizacyjne dotyczące współmałżonka i dzieci zawarte w powiązanych 
odsyłaczami plikach danych dotyczących wniosków.

(39) Art. 21 rozporządzenia w sprawie VIS.
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Przeglądanie VIS w celu rozpatrzenia wniosku (40)
Jeżeli wyszukiwanie wskazuje na to, że wydana wiza jest zarejestrowana w VIS, możliwe jest przeglądanie 
następujących danych:

• numer wniosku;

• podstawowe dane personalizacyjne wnioskodawcy (nazwisko, imię, data urodzenia, płeć, miejsce 
urodzenia, obecne obywatelstwo i obywatelstwo w chwili urodzenia);

• rodzaj i numer dokumentu lub dokumentów podróży oraz trzyliterowy kod państwa wydającego 
dokument lub dokumenty podróży;

• data upływu ważności dokumentu lub dokumentów podróży; organ, który wydał dokument lub 
dokumenty podróży, i data ich wydania;

• fotografia;

• dane wprowadzone w związku z każdą wizą wydaną, unieważnioną lub cofniętą, lub wizą, której 
okres ważności został przedłużony;

• podstawowe dane personalizacyjne zawarte w powiązanych odsyłaczami plikach danych 
dotyczących współmałżonka i dzieci.

W jaki sposób można wykorzystać informacje dostępne w bazie danych 
podczas procedury rejestracji?

VIS służy m.in. do celów rozpatrzenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz określenia 
państwa UE+ odpowiedzialnego za rozpatrzenie danego wniosku. Właściwe organy rozstrzygające mają 
dostęp do danych daktyloskopijnych w VIS na potrzeby tych dwóch celów.

Wyszukiwanie informacji przeprowadza się, porównując dane daktyloskopijne pobrane od osoby, która 
złożyła wniosek o udzielenie jej ochrony międzynarodowej, z danymi daktyloskopijnymi osób, które 
złożyły wnioski o wydanie wizy. W ten sposób możliwe jest porównywanie danych daktyloskopijnych 
do celów identyfikacji i weryfikacji. Jeżeli odciski palców osoby ubiegającej się o wizę nie mogą być 
wykorzystane albo jeśli wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem danych daktyloskopijnych nie 
powiedzie się, wyszukiwanie informacji można również przeprowadzić z wykorzystaniem następujących 
danych:

• nazwisko lub nazwisko rodowe osoby ubiegającej się o wizę, imię lub imiona, płeć albo miejsce lub 
państwo urodzenia;

• obecne obywatelstwo osoby ubiegającej się o wizę albo obywatelstwo w chwili urodzenia;

• rodzaj i numer dokumentu podróży; organ, który wydał dokument podróży; data wydania lub data 
upływu ważności dokumentu podróży.

Oprócz identyfikacji osoby VIS może pomóc w ustaleniu ewentualnych poprzednich podróży do państw 
Schengen, zgromadzeniu informacji na temat uzyskanej wizy (organy wydający, rodzaj wizy, okres 
ważności, czas trwania planowanego pobytu itp.), identyfikacji dokumentów wykorzystanych na potrzeby 
ubiegania się o wizę lub identyfikacji ewentualnych towarzyszących członków rodziny. Przeprowadzenie 

(40) Art. 22 rozporządzenia w sprawie VIS.
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wyszukiwania informacji w VIS przed zakończeniem składania wniosku, aby uzyskać dostęp do danych 
dotyczących ewentualnych wniosków wizowych, uznaje się zatem za dobrą praktykę.

W kontekście określania państwa UE+ odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku dane zarejestrowane 
w VIS mogą wskazywać na to, że inne państwo UE+ może być odpowiedzialne z rozpatrzenie wniosku, 
jeśli wiza była wydana lub przedłużona w określonym państwie Schengen. Jeżeli wniosek wizowy został 
odrzucony, unieważniony lub cofnięty przez określone państwo Schengen, może to również oznaczać 
potencjalne związki z tym państwem UE+, które można dalej zbadać w kontekście rozporządzenia 
Dublin III.

Podczas ubiegania się o wizę i podróży do strefy Schengen z wizą wymagany jest dokument podróży 
albo paszport. Baza danych VIS zawiera informacje dotyczące numerów paszportu osób ubiegających się 
o wizę oraz ważności i daty upływu ważności paszportu. Jeżeli wnioskodawca oświadcza przy rejestracji, 
że nigdy nie posiadał paszportu, lecz informacje w bazie danych VIS wskazują, że przekazał paszport 
podczas składania wniosku wizowego, należy zadać dalsze pytania w celu wyjaśnienia.

Baza danych VIS łączy dane daktyloskopijne zebrane na potrzeby wniosków wizowych z danymi 
osobowymi weryfikowanymi za pomocą dokumentu tożsamości. Może się zdarzyć, że wnioskodawca 
uzyskuje wizę i legalnie podróżuje do określonego państwa, a następnie składa pod innym nazwiskiem 
wniosek o udzielenie mu ochrony międzynarodowej w tym samym lub w innym państwie. Jeżeli dane 
osobowe zawarte w bazie danych VIS nie zgadzają się z danymi, które podał wnioskodawca podczas 
składania i rejestracji wniosku, należy wysłuchać podawanych przez wnioskodawcę powodów tych 
rozbieżności.

Baza danych VIS może dostarczyć informacji na temat wcześniejszych podróży do strefy Schengen lub 
wskazać pobyt w strefie Schengen przed złożeniem wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. 
Informacje te, wraz ze stemplami wjazdowymi oraz ewentualnymi stemplami wyjazdowymi w paszporcie, 
pomagają ustalić, czy wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej możliwie jak 
najszybciej po wjeździe do kraju. Informacje dotyczące poprzednich pobytów w strefie Schengen mogą 
również być istotne na potrzeby rozpatrzenia wniosku.

Przy składaniu wniosku wizowego przekazywana jest również fotografia cyfrowa. Należy zwrócić uwagę 
na wygląd wnioskodawcy na zdjęciu, gdyż w niektórych okolicznościach, na przykład w potencjalnych 
sytuacjach handlu ludźmi, dane rejestracyjne mogą być fałszowane. Zdarza się również, że dziecko usiłuje 
zarejestrować się jako dorosły podczas składania wniosku wizowego, aby móc podróżować do terytorium 
strefy Schengen jako dorosły.

C. Weryfikacja dokumentów
Podczas procedury rejestracji wnioskodawcy proszeni są o przekazanie posiadanych dokumentów, takich 
jak dokumenty tożsamości i obywatelstwa, lecz również innych rodzajów dokumentów, które mogą być 
istotne w związku z wnioskiem o udzielenie azylu. Mogą do nich należeć dokumenty zawodowe, nakazy 
sądowe lub nakazy aresztowania, legitymacje członkowskie partii politycznej i książeczki wojskowe.
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O ile krajowe przepisy lub praktyka nie stanowią inaczej, rolą specjalisty ds. rejestracji jest zgromadzenie 
i zapisanie (41) informacji przekazanych przez wnioskodawcę, a nie ocena wiarygodności czy 
autentyczności dokumentów złożonych przez wnioskodawcę. Jednakże w przypadku zauważenia 
jakichkolwiek kwestii dotyczących autentyczności dostarczonych dokumentów, dobrze jest zgłosić to 
w aktach sprawy.

Może być istotne uzyskanie konkluzji z oceny autentyczności dokumentu przed rozpoczęciem etapu 
rozpatrywania wniosku. Dobrą praktyką jest wdrożenie systemu przekazywania dokumentów na 
etapie rejestracji, umożliwiającego przesłanie złożonych dokumentów do wyspecjalizowanej jednostki 
lub organu (np. policji), które odpowiadają za badanie autentyczności dokumentów. W zależności 
od struktury krajowej mechanizm przekazywania dokumentów można stosować systematycznie 
do wszystkich złożonych dokumentów albo ograniczyć do określonych rodzajów dokumentów (np. 
dokumentów tożsamości i obywatelstwa albo dokumentów z zabezpieczeniami) lub do dokumentów, 
które na pierwszy rzut oka budzą wątpliwości co do ich autentyczności.

Dokumenty ocenia wyspecjalizowany personel wykonując badanie techniczne w celu ustalenia, czy 
dokumenty są autentyczne. Badanie takie może polegać na przykład na porównaniu z dokumentami 
referencyjnymi znajdującymi się w bazie danych dokumentów lub na badaniu kryminalistycznym dokumentu.

W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca przekazał fałszywy lub sfałszowany dokument, należy 
wysłuchać poglądu wnioskodawcy na temat tego wyniku. W zależności od warunków określonych 
w przepisach krajowych może nie być możliwe zwrócenie wnioskodawcy fałszywego lub sfałszowanego 
dokumentu. Przedstawienie sfałszowanych dokumentów nie zawsze samo w sobie oznacza, że 
wnioskodawca usiłuje nadużyć procedury azylowej. Wnioskodawcy mogli użyć sfałszowanych 
dokumentów do ucieczki z kraju pochodzenia, korzystając z usług przemytnika ludzi lub z innych 
sposobów, albo mogą posiadać błędne informacje o konieczności przedstawienia określonych 
dokumentów organom rozstrzygającym. Kluczowe jest zatem wysłuchanie zdania wnioskodawcy na 
temat wyniku weryfikacji dokumentu, co może mieć miejsce podczas przesłuchania.

D. Rejestry policyjne
W kontekście procedury azylowej ważnym źródłem szeregu rodzajów informacji mogą być zarówno 
rejestry policyjne, jak i rejestry Interpolu. Jeżeli nazwisko wnioskodawcy faktycznie figuruje w rejestrze 
policyjnym, akta policyjne mogą dostarczyć pożytecznych informacji dotyczących nie tylko zawartych 
w rejestrze karnym informacji o wnioskodawcy, lecz potencjalnie również o różnych aspektach jego 
tożsamości oraz o poprzednim miejscu zamieszkania. W kontekście procedury azylowej rejestry 
policyjne mogą być źródłem informacji na temat trasy podróży, punktu wjazdu do UE oraz obecności 
wnioskodawcy w określonym państwie w określonym momencie.

Dobrą praktyką jest porównywanie zarejestrowanych wniosków z krajowymi, europejskimi (np. System 
Informacyjny Schengen) lub międzynarodowymi rejestrami policyjnymi (np. Interpol).

Przeglądanie rejestrów policyjnych jest ściśle regulowane i dostęp do nich mają tylko właściwe 
organy krajowe. Jeżeli organ policyjny uczestniczy w procedurze rejestracji, kontrolę bezpieczeństwa 

(41) Bardziej szczegółowe informacje dotyczące metod gromadzenia i zapisywania dokumentów przekazanych przez 
wnioskodawcę znajdują się w rozdziale IV „Gromadzenie danych rejestracyjnych”. 
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można przeprowadzić na etapie udziału tego organu. Jeżeli natomiast organ policyjny nie uczestniczy 
w procedurze rejestracji, można wdrożyć mechanizm przekazywania umożliwiający organowi 
rejestracyjnemu przekazywanie wniosków. Umożliwi to również organowi rejestracyjnemu sprawdzenie, 
czy wnioskodawca figuruje w rejestrach policyjnych.

W zależności od struktury krajowej kontrolę bezpieczeństwa można stosować wobec wszystkich 
nowo zarejestrowanych wniosków, albo tylko wobec ściśle określonych wniosków, w oparciu o zestaw 
kryteriów (np. wnioski osób z określonych krajów pochodzenia lub określone rodzaje wniosków).

E. Weryfikacja związków pokrewieństwa
Na etapie rejestracji może być konieczna weryfikacja podanego przez wnioskodawcę składu rodziny. 
Weryfikacja może dotyczyć członków rodziny towarzyszących wnioskodawcy podczas rejestracji albo 
może dotyczyć osób niebędących z wnioskodawcą w momencie rejestracji.

Ten drugi przypadek powstałby w sytuacji powołania się nowo zarejestrowanego wnioskodawcy 
na związek pokrewieństwa z osobą, która w przeszłości ubiegała się o udzielenie jej ochrony 
międzynarodowej, lub z osobą, której udzielono ochrony międzynarodowej.

Związki pokrewieństwa można weryfikować różnymi metodami.

• Gromadzenie szczegółowych danych dotyczących członków rodziny wnioskodawcy. Obejmuje 
to zbieranie od wnioskodawcy podstawowych danych osobowych dotyczących każdego członka 
rodziny, takich jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, obecny zawód, status małżeński, data 
i miejsce zawarcia małżeństwa, imiona i nazwiska rodziców i rodzeństwa, a także obecne miejsce 
pobytu oraz kontekst rozdzielenia z wnioskodawcą. Informacje te można następnie zweryfikować 
krzyżowo z informacjami, które przekazali odnośni członkowie rodziny w swoich wnioskach. Ukazuje 
to raz jeszcze znaczenie gromadzenia podczas rejestracji wiarygodnych i kompletnych danych.

• Uzyskanie i analiza wszystkich dokumentów związanych ze składem rodziny, w tym aktów 
urodzenia i aktów małżeństwa oraz ewentualnie książeczek rodzinnych.

• Gromadzenie danych dotyczących wcześniejszego wspólnego zamieszkiwania z każdym członkiem 
rodziny oraz czasu, kiedy członkowie rodziny zamieszkiwali razem.

• W zależności od okoliczności oraz w sytuacjach budzących uzasadnione wątpliwości: 
zorganizowanie badania DNA. W niektórych krajach badanie DNA może być stosowane do 
weryfikacji związków pokrewieństwa, na przykład w sytuacjach występowania niepewności 
dotyczących związku pokrewieństwa. Niepewności mogą wynikać z rozbieżnych oświadczeń 
lub dowodów złożonych przez osoby trzecie, braku dowodów w postaci dokumentu lub innych 
dowodów potwierdzających istnienie związku pokrewieństwa lub oznaki handlu ludźmi w związku 
z podawanymi związkami pokrewieństwa.
Oprócz gromadzenia danych podczas przesłuchań oraz dowodów w postaci dokumentów państwa 
UE+ mogą weryfikować związki pokrewieństwa przeprowadzając badania DNA. Badania DNA można 
uznawać za proporcjonalne, jeżeli nie są dostępne mniej ograniczające środki, takie jak dowody 
w postaci dokumentów, na potrzeby ustalenia związków pokrewieństwa. Zaleca się również, aby 
organy ponosiły koszty badań DNA, albo aby nie ustalały nieproporcjonalnych opłat za badania DNA, 
które mogłyby stwarzać bariery w zakresie korzystania przez wnioskodawców ze swoich praw.
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F. Media społecznościowe
Za pomocą mediów społecznościowych użytkownicy tworzą społeczności internetowe, aby udostępniać 
w internecie informacje, pomysły, osobiste wiadomości i inne treści. Komunikacja tego rodzaju często 
odbywa się za pośrednictwem stron internetowych portali społecznościowych lub mikroblogów, takich 
jak Facebook, Twitter, Instagram i platform do blogów.

Media społecznościowe są szeroko wykorzystywane na całym świecie. W zależności od sieci mediów 
społecznościowych oraz indywidualnego sposobu korzystania z niej publikowane informacje mogą być 
dostępne tylko dla małej grupy wybranych osób lub mogą być publicznie dostępne. Wnioskodawca mógł 
w mediach społecznościowych opublikować informacje na wiele różnych tematów. Takie informacje 
mogą być istotne i pożyteczne w celu weryfikacji informacji na temat wnioskodawcy.

Dobrą praktyką jest pytanie wnioskodawców podczas etapu składania wniosku, czy korzystają 
z mediów społecznościowych i czy mają własną stronę internetową lub blogi. Dostęp do mediów 
społecznościowych jest jednak również ograniczony do zakresu, w jakim ujawnienia takie nie naruszają 
prawa wnioskodawcy do prywatności. Na przykład, o ile prawo krajowe nie stanowi inaczej do 
określonych celów i w ramach określonych warunków, wnioskodawca nie powinien być zobowiązany 
do podawania hasła do swojego konta w mediach społecznościowych ani do udostępniania informacji 
zabezpieczonych hasłem, ani nie należy sprawiać, aby czuł się zobowiązany do takich działań.

Z informacji znalezionych w mediach społecznościowych należy korzystać z największą ostrożnością, gdyż 
szczególnie trudno jest ocenić wiarygodność takich informacji, o ile jest to w ogóle kiedykolwiek możliwe.

Ustalenie autentyczności poszczególnych aspektów informacji znalezionych w mediach 
społecznościowych może być trudne. Dotyczy to m.in. źródła lub tożsamości autora (ponieważ ludzie 
mogą używać pseudonimów lub oszukańczo posługiwać się tożsamością innej osoby), daty informacji 
(która różni się od daty jej opublikowania) lub samej treści, gdyż treść w mediach społecznościowych 
jest często niepoddawana regulacjom i prawdopodobieństwo, że przeszła ona kontrolę redakcyjną jest 
mniejsze niż w przypadku konwencjonalnych źródeł medialnych.

G. Analiza językowa i orientacyjne wskazanie języka
Analiza języka, którym mówi wnioskodawca, lecz także języka, w którym pisze, jest metodą pomagającą 
ustalić narodowość wnioskodawcy, region pochodzenia bądź pochodzenie etniczne (42). W większości 
przypadków przeprowadza się analizę mowy wnioskodawcy w celu ustalenia, czy wykazuje ona 
cechy oczekiwane u osoby, która wychowała się lub przechodziła socjalizację w określonym miejscu 
pochodzenia.

Analizę językową powinien przeprowadzać wyszkolony i wykwalifikowany lingwista (tj. specjalista, który 
przeszedł szkolenie i posiada wiedzę fachową w zakresie analizy językowej), a nie tylko osoba, dla której 
dany język jest językiem ojczystym (43). Rola lingwisty w procedurze azylowej podlega zasadom poufności 
i bezstronności.

(42) Stosuje się tu definicję rozpoznawczej analizy językowej kraju pochodzenia Europejskiej Sieci Migracyjnej (ESM) (zob. 
glosariusz ESM, wersja 7.0, lipiec 2020 r.).

(43) Grupa ds. języka i kraju pochodzenia „Guidelines for the use of language analysis in relation to questions of national origin in 
refugee cases”, International Journal of Speech Language and the Law, t. 11, nr 2, 2004, s. 2.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/language-analysis-determination_en
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4cbebc852&skip=0&query=Guidelines for the Use of Language Analysis in relation to Questions of National Origin in Refugee Cases
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4cbebc852&skip=0&query=Guidelines for the Use of Language Analysis in relation to Questions of National Origin in Refugee Cases
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Do analizy językowej niezbędne są wiarygodne dane, takie jak nagranie dźwiękowe wystarczającej 
długości i jakości. Analiza językowa polega na badaniu akcentu, gramatyki, słownictwa i zapożyczeń 
językowych w mowie wnioskodawcy.

Analiza językowa jest procesem kosztownym i pochłaniającym duże ilości zasobów. Decyzja 
o przeprowadzeniu analizy językowej może być podejmowana na podstawie elementów indywidualnych, 
na przykład jeżeli są wątpliwości dotyczące elementów tożsamości podanych przez wnioskodawcę (np. 
kraju pochodzenia lub miejsca zwykłego pobytu) albo w sposób bardziej systematyczny na podstawie 
wcześniej ustalonego zestawu kryteriów (np. w przypadku wnioskodawców podających określony kraj 
pochodzenia).

Należy zachować ostrożność przy wyciąganiu wniosków z analizy językowej. Obywatelstwo 
i narodowość (44) są bowiem tytułami prawnymi, które niekoniecznie są związane z językiem lub 
językami, w których mówi obywatel. Przykładowo wnioskodawca, który mieszkał całe życie poza krajem, 
którego obywatelstwo posiada, może w ogóle nie znać języka tego kraju albo może mieć obcy akcent, gdy 
mówi w tym języku.

Z wyniku analizy językowej należy zatem zawsze korzystać w połączeniu z innymi wskaźnikami oraz biorąc 
pod uwagę oświadczenia wnioskodawcy. Sprawozdania z analizy językowej można użyć jako kolejnego 
sposobu weryfikacji informacji przekazanych przez wnioskodawcę (np. kraju pochodzenia, przeszłości, 
podanych miejsc zamieszkania oraz uczęszczania do szkoły).

Oprócz pełnej analizy językowej istnieją inne metody o bardziej ograniczonym zakresie, o których często 
mówi się, że zapewniają „orientacyjne wskazanie języka”. Orientacyjne wskazanie języka to krótka 
weryfikacja przeprowadzana przez lingwistę lub osobę, dla której dany język jest językiem ojczystym, 
na potrzeby ustalenia występowania jakichkolwiek wątpliwości czy wskazówek świadczących o tym, że 
wnioskodawca nie mówi w języku regionu, z którego podał, że pochodzi. Ostatnio opracowano metody 
wykorzystujące sztuczną inteligencję, dzięki którym za pomocą komputera można wskazać z określonym 
poziomem pewności możliwe pochodzenie języka, w którym dana osoba mówi.

Jeżeli w wyniku orientacyjnego wskazania języka stwierdza się, że występują wątpliwości dotyczące 
pochodzenia wnioskodawcy, można rozważyć przeprowadzenie pełnej analizy językowej. Orientacyjne 
wskazanie języka może być użyteczne w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada żadnego dokumentu 
lub pochodzi z kraju, w którym można łatwo uzyskać fałszywe dokumenty tożsamości na czarnym rynku. 
Orientacyjne wskazanie języka zajmuje mniej czasu niż analiza językowa, gdyż osoba przeprowadzająca 
analizę nie musi pisać pełnego sprawozdania, lecz może po prostu wskazać, że wnioskodawca albo 
pochodzi, albo prawdopodobnie nie pochodzi z podanego kraju pochodzenia Orientacyjne wskazanie 
języka nie jest zatem niczym więcej niż tym, co sugeruje jego nazwa czyli „orientacyjnym wskazaniem”, 
i nie może służyć jako jedyna podstawa do kwestionowania wiarygodności oświadczenia wnioskodawcy 
dotyczącego kraju pochodzenia. Można jednak zadać wnioskodawcy pytania dotyczące wszelkich 
niespójności między złożonymi oświadczeniami a orientacyjnym wskazaniem języka, co pozwala na 
głębsze zbadanie przeszłości wnioskodawcy. Orientacyjne wskazanie języka używane jest głównie jako 
narzędzie służące przekazaniu sprawy dalej, natomiast sprawozdania z analizy językowej uznawane jako 
dowody przez organy i sądy.

(44) W art. 2 ust. 1 lit. d) rozporządzenia w sprawie statystyk z zakresu migracji określa się obywatelstwo jako „szczególną więź 
prawną pomiędzy osobą a jej państwem, nabytą poprzez urodzenie lub naturalizację, niezależnie od tego, czy odbywa się ona 
poprzez deklarację, wybór, małżeństwo lub w inny sposób zgodny z prawem krajowym”. 
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Do zapamiętania

• Eurodac to ogólnounijna baza danych zawierająca odciski palców obywateli państw trzecich, 
którzy wystąpili o udzielenie ochrony międzynarodowej w innych państwach UE+ lub których 
zatrzymano w związku z nielegalnym przekroczeniem granic zewnętrznych UE. Informacje 
te mogą być pomocne w ustaleniu, które państwo UE+ jest odpowiedzialne za rozpatrzenie 
wniosku.

• VIS to centralny system informacyjny służący podejmowaniu decyzji dotyczących wniosków 
o wydanie wiz krótkoterminowych uprawniających do pobytu lub przejazdu tranzytem przez 
strefę Schengen, który może być stosowany do weryfikacji poprzednich pobytów w państwach 
Schengen, do ustalania, które państwo jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku, oraz jako 
pomoc przy rozpatrywaniu danego wniosku.

• Media społecznościowe mogą dostarczyć ogólnodostępnych informacji, które mogą być 
pomocne w zakresie weryfikacji oświadczeń złożonych przez wnioskodawcę. Informacje 
te należy traktować z zachowaniem ostrożności ze względu na trudności z ustaleniem ich 
wiarygodności.

• Analizę językową lub orientacyjne wskazanie języka przeprowadza się na podstawie nagrań 
dźwiękowych i mogą one pomóc w ustaleniu obywatelstwa, regionu pochodzenia lub 
pochodzenia etnicznego wnioskodawcy.
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IX. Znaczenie danych rejestracyjnych dla 
etapu rozpatrywania wniosku

Dane rejestracyjne mogą być wykorzystywane do celów związanych z organizacją i planowaniem (zob. 
sekcja A „Organizacja i planowanie”), aby skierować wniosek na ścieżkę najbardziej odpowiedniej 
procedury azylowej lub procesu działań (zob. sekcja B „Segregacja spraw”) zidentyfikować i przewidzieć 
potrzeby w zakresie zasobów (zob. sekcja C „Identyfikacja potrzeb w zakresie zasobów”). 

A. Organizacja i planowanie
Dane rejestracyjne ukierunkowują proces planowania przesłuchania. Dane rejestracyjne dają wskazówki 
odnośnie do czasu, jaki należy przeznaczyć na przesłuchanie, potrzeby zorganizowania tłumacza, 
potrzeby zapewnienia lub wdrożenia specjalnych gwarancji oraz tego, którzy urzędnicy byliby najbardziej 
odpowiedni do prowadzenia sprawy. Wyznaczenie określonego urzędnika prowadzący sprawę lub 
tłumacza odbywa się w oparciu o szereg różnych czynników, takich jak:

• doświadczenie urzędnika prowadzącego sprawę w zakresie obsługi wniosków o określonym 
stopniu złożoności; 

• wiedza fachowa danego urzędnika prowadzącego sprawę dotycząca określonego kraju lub regionu 
pochodzenia, rodzaju wniosku lub szczególnego tematu (np. wyłączenia);

• specjalizacja urzędnika prowadzącego sprawę (lub tłumacza) w zakresie przesłuchiwania 
wnioskodawców o określonych szczególnych potrzebach;

• płeć urzędnika prowadzącego sprawę lub tłumacza, gdyż preferowane jest, aby osoby te były 
tej samej płci co wnioskodawca, jeżeli jest to możliwe i zażądał tego wnioskodawca (chyba że 
w opinii organu rozstrzygającego żądanie to wynika z powodów niezwiązanych z trudnościami 
wnioskodawcy w zakresie przedstawienia swojego wniosku);

• więzi między członkami rodziny i sprawy powiązane;

• dostępność urzędnika prowadzącego sprawę i tłumacza (szczególnie w przypadku, gdy 
przesłuchanie ma być przeprowadzone w języku rzadkim);

• wszelkie możliwe konflikty interesów w szczególności w przypadku, gdy urzędnik prowadzący 
sprawę lub tłumacz zna wnioskodawcę na innej płaszczyźnie.

B. Segregacja spraw
Państwa UE+ mogą wprowadzić system segregacji, zwany również systemem triażu, służący różnicowaniu 
nowo zarejestrowanych spraw i kierowaniu ich na różne ścieżki na etapie rozpatrywania. Taka segregacja 
odbywa się na podstawie informacji zgromadzonych na etapie rejestracji. Celem systemu segregacji jest 
usprawnienie i zwiększenie skuteczności procesu rozpatrywania wniosków.

Ścieżki w obrębie systemu segregacji mogą być zaprojektowane na różne sposoby w zależności od 
obciążenia sprawami, dostępnych zasobów oraz wyborów strategicznych organu rozstrzygającego. 
System segregacji może przykładowo obejmować następujące ścieżki.
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• Ścieżkę „nadawania priorytetu”. W zależności od praktyki krajowej nadawania priorytetu można 
wykorzystać m.in. w następujących sytuacjach:

 κ jeżeli wnioskodawca jest osobą wymagającą szczególnego traktowania lub potrzebującą 
szczególnych gwarancji proceduralnych;

 κ jeżeli z indywidualnych danych rejestracyjnych wynika, że sprawa jest prawdopodobnie 
właściwie uzasadniona albo – alternatywnie – że jest prawdopodobnie ewidentnie 
bezzasadna (jeżeli takie pojęcie istnieje w praktyce krajowej), na przykład w oparciu 
o wskaźniki przyznawania azylu.

• Ścieżkę procedury w trybie przyspieszonym. Aby zapewnić przestrzeganie krótszych terminów 
przewidzianych w ramach procedur w trybie przyspieszonym można zastosować specjalną ścieżkę 
w celu uniknięcia spowolnienia spraw w trybie przyśpieszonym przez inne „zwykłe” sprawy. Ścieżki 
przyśpieszone są często stosowane w przypadku bezpiecznych krajów pochodzenia lub wtedy, gdy 
we wniosku nie poruszono żadnych kwestii istotnych dla ochrony międzynarodowej.

• Ścieżka poświęcona specyficznej puli spraw z określonego kraju pochodzenia. Taką praktykę 
można wdrożyć na przykład wtedy, gdy dana pula spraw jest znacząca pod względem liczebności 
spraw lub gdy urząd posiada wyspecjalizowanych pracowników na potrzeby tej puli spraw.

• Ścieżkę związaną z procedurą badana dopuszczalności. Taką ścieżkę można na przykład wdrożyć 
w przypadku wnioskodawców, którym udzielono już ochrony międzynarodowej w innym państwie 
członkowskim, lub w przypadku kolejnych wniosków.

Dane rejestracyjne są kluczowe w celu opracowania i wdrożenia systemu segregacji.

Analiza zgromadzonych danych rejestracyjnych stanowi punkt wyjścia do podjęcia decyzji, czy w świetle 
obecnego i prognozowanego obciążenia sprawami wprowadzenie systemu segregacji poprawiłoby 
skuteczność etapu rozpatrywania wniosków.

Ciągłe monitorowanie danych rejestracyjnych pozwala ponadto na identyfikację wszelkich potencjalnych 
potrzeb w zakresie aktualizacji bądź dostosowania systemu segregacji w celu reagowania na liczbę nowo 
rejestrowanych spraw.

C. Określanie potrzeb w zakresie zasobów

Informacje o kraju pochodzenia

Tendencje w ramach danych rejestracyjnych mogą ujawnić pojawienie się nowego kraju pochodzenia 
w puli spraw azylowych (lub nagły bądź szybki wzrost puli takich spraw z danego kraju pochodzenia). 
Z takiej obserwacji może wynikać potrzeba, aby jednostka ds. informacji o kraju pochodzenia 
przeprowadziła badania na temat tego kraju pochodzenia.

Wytyczne prawne i wytyczne dotyczące polityki

W analogiczny sposób tendencje w zakresie danych rejestracyjnych mogą ukazać pojawienie się nowego 
rodzaju wniosku lub nowej kwestii prawnej powodujących potrzebę opracowania specyficznych 
wytycznych krajowych lub wytycznych doktrynalnych i prawnych na ten temat.
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Tłumaczenia

Pojawienie się lub wzrost liczby spraw w ramach określonej puli może również powodować potrzebę 
dodatkowych usług tłumaczeniowych w zakresie określonego języka.

Zasoby ludzkie

Wzrost liczby zarejestrowanych przypadków lub wzrost liczby złożonych przypadków może wymagać 
zatrudnienia dodatkowych urzędników prowadzących sprawy.

Do zapamiętania

• Analiza i podział danych rejestracyjnych umożliwiają organowi rozstrzygającemu skutecznie 
przygotować działania w perspektywie krótko- i średnioterminowej, takie jak planowanie 
przesłuchań. 

• W celu doskonalenia i optymalizacji wydajności w zakresie rozpatrywania spraw państwa 
UE+ mogą wprowadzić system segregacji w ramach którego, po rejestracji, sprawy kierowane 
na różne ścieżki. Dane rejestracyjne są kluczowe w celu opracowania i wdrożenia systemu 
segregacji.

• Dane rejestracyjne mogą uwydatnić potencjalne potrzeby w zakresie zasobów np. dotyczące 
informacji o kraju pochodzenia, wytycznych prawnych, interpretacji i zasobów ludzkich. 
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Załączniki

Załącznik 1: Pola danych rejestracyjnych
Zastrzeżenie prawne. Niniejszy załącznik zawiera przegląd pól danych rejestracyjnych, w celu 
wypełnienia których regularnie wymaga się, aby wnioskodawcy na etapie rejestracji podawali dane. 
W przeglądzie ujęto dane, których zgromadzenie zalecono w niniejszym poradniku praktycznym, 
informacje, które należy dostarczyć oraz wskazówki dotyczące tego, kiedy specjaliści ds. rejestracji 
powinni zgłaszać pewne informacje, aby poświęcili im uwagę wyspecjalizowani współpracownicy, 
jednostki lub inne organy, lub przekazać sprawę. Intencją przeglądu nie jest zapewnienie standardowego 
formularza rejestracyjnego, w szczególności dlatego, że każdy formularz rejestracyjny musiałby być 
dostosowany do kontekstu krajowego, w zależności od tego kto i kiedy gromadzi jakie informacje oraz do 
jakich procedur będą one wykorzystywane. Przegląd ten można wykorzystać jako dokument referencyjny 
na potrzeby oceny formularzy rejestracyjnych stosowanych na szczeblu krajowym.

Dane wymagane na podstawie dyrektyw i rozporządzeń dotyczących wspólnego europejskiego systemu 
azylowego, które należy zapisać na wczesnych etapach procedury azylowej, oznaczono pogrubioną 
czcionką i opatrzono przypisami wskazującymi konkretne artykuły odnośnych dyrektyw i rozporządzeń. 
W sposób analogiczny informacje, które należy dostarczyć wnioskodawcom na podstawie wymogów 
dyrektyw i rozporządzeń dotyczących wspólnego europejskiego systemu azylowego uwypuklono 
oznaczając je kolorem niebieskim i wskazując w przypisach odpowiednie referencje.

Dane rejestracyjne: Pierwszy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji

 Numer rejestracyjny

 Numer sprawy

 Data złożenia wniosku (45)

 Miejsce złożenia wniosku (46)

 Rodzaj wnioskodawcy (dorosły, małoletni bez opieki lub osoba pozostająca na utrzymaniu) (47)

 Rodzaj wniosku (pierwszy wniosek, kolejny wniosek lub wznowiony wniosek) (48)

Tłumaczenia

 Korzystanie z tłumaczenia (w razie potrzeby) (49)

  Język tłumaczenia

  Numer identyfikacyjny tłumacza ustnego

  Potwierdzenie przez wnioskodawcę, że rozumie tłumacza ustnego

(45) Zob. art. 34 ust. 2 lit. g) rozporządzenia Dublin III.

(46) Zob. art. 34 ust. 2 lit. f) rozporządzenia Dublin III.

(47) Zob. art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie statystyk z zakresu migracji.

(48) Zob. art. 34 ust. 2 lit. g) rozporządzenia Dublin III.

(49) Zob. art. 12 ust. 1 lit. b) APD.
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Informacje przekazywane wnioskodawcom
  Przekazano wnioskodawcy informacje o procedurze rejestracji oraz o procedurze, której należy się 

poddać po rejestracji (50)

  Przekazano wnioskodawcy informacje o jego prawach i obowiązkach w trakcie procedury 
azylowej (51)

  Potwierdzenie przez wnioskodawcę, że rozumie przekazane mu informacje

Dane kontaktowe
  Adres zamieszkania (52)

  Numer telefonu

  Przekazano wnioskodawcy informacje o sposobie rejestracji zmian dotyczących danych 
kontaktowych (53)

Dane biometryczne
  Fotografia

  Odciski palców (54)

  Podpis

Inne informacje
 Obecność wnioskodawcy w mediach społecznościowych

  Platformy mediów społecznościowych

   Informacje dodatkowe, takie jak identyfikator(y) użytkownika, własne strony internetowe lub 
blogi (w stosownych przypadkach)

Osoba dorosła pozostająca na utrzymaniu
  Osoba dorosła pozostająca na utrzymaniu informowana jest o konsekwencjach złożenia wniosku 

w swoim imieniu (55)

  Osoba dorosła pozostająca na utrzymaniu informowana jest o przysługującym jej prawie do 
wystąpienia z odrębnym wnioskiem (56).

  Wymagane jest wyrażenie zgody przez osobę dorosłą pozostającą na utrzymaniu wnioskodawcy 
na złożenie wniosku w jej imieniu (57)

Zgoda musi być wyrażona na piśmie przez osobę dorosłą pozostającą na utrzymaniu wnioskodawcy 
i dołączona do akt wnioskodawcy.

(50) Zob. art. 12 ust. 1 lit. a) APD.

(51) Zob. art. 12 ust. 1 lit. a) APD.

(52) Zob. art. 13 ust. 2 lit. c) APD.

(53) Zob. art. 12 ust. 1 lit. a) APD.

(54) Zob. art. 11 lit. a) rozporządzenia Eurodac.

(55) Zob. art. 7 ust. 2 APD.

(56) Zob. art. 7 ust. 2 APD.

(57) Zob. art. 7 ust. 2 APD.
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DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko oraz płeć
  Imię i nazwisko (58)

   Imię lub imiona

   Nazwisko lub nazwiska

   Nazwisko panieńskie (w stosownych przypadkach)

  Płeć (59)

   Preferowane zaimki w odniesieniu do płci

  Imię i nazwisko ojca

  Imię i nazwisko matki

Data urodzenia
  Data urodzenia (60)

   Data urodzenia na podstawie kalendarza używanego w kraju pochodzenia wnioskodawcy 
(w stosownych przypadkach)

   Wskazanie czy data urodzenia jest przybliżona czy dokładna

   Wyjaśnienie sposobu ustalenia przybliżonej daty urodzenia (w stosownych przypadkach)

Miejsce urodzenia
  Państwo urodzenia (61)

  Miejsce urodzenia (62)

   Prowincja/region

   Wieś/gmina/poddystrykt (63)

  Powody dla których wnioskodawca nie zna swojego miejsca urodzenia (w stosownych przypadkach)

Obywatelstwo
  Obywatelstwo (64)

   Wskazanie czy obywatelstwo jest ustalone czy podawane/zakładane

   Wskazanie powodów, z których wynika niepewność obywatelstwa (w stosownych przypadkach)

(58) Zob. art. 34 ust. 2 lit. g) rozporządzenia Dublin III oraz art. 6 ust. 1 RCD.

(59) Zob. art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie statystyk z zakresu migracji i art. 11 lit. c) rozporządzenia Eurodac.

(60) Zob. art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie statystyk z zakresu migracji oraz art. 34 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Dublin III.

(61) Zob. art. 3 ust. 1 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia w sprawie statystyk z zakresu migracji oraz art. 34 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 
Dublin III.

(62) Zob. art. 34 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Dublin III.

(63) Zob. art. 4 ust. 1–2 QD i art. 13 ust. 1 APD.

(64) Zob. art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie statystyk z zakresu migracji oraz art. 34 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Dublin III.
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  Inne obywatelstwa (65)

  Bezpaństwowość

   Wskazanie czy bezpaństwowość jest ustalona czy podawana/zakładana

   Wskazanie powodów, z których uznaje się wnioskodawcę za bezpaństwowca (w stosownych 
przypadkach)

Informacje dotyczące pseudonimu (ang. alias)
Termin „pseudonim” odnosi się do danych osobowych, które istotnie różnią się od innych danych 
osobowych, takich jak nazwisko lub nazwiska panieńskie, nazwiska używane w ramach funkcji 
nieoficjalnych czy dane osobowe zarejestrowane w bazach danych.

  Imię lub imiona

  Nazwisko lub nazwiska

  Data urodzenia

  Miejsce urodzenia

  Obywatelstwo

  Informacje dodatkowe, takie jak źródło szczegółowych informacji dotyczących pseudonimu oraz cel 
używania pseudonimu

PAŃSTWA POPRZEDNIEGO POBYTU
Poprzedni pobyt odnosi się do wszystkich państw poza krajem pochodzenia, w których wnioskodawca 
zamierzał ubiegać się o ochronę lub pozostać na długi czas (66).

  Państwo poprzedniego pobytu (67)

  Miejsce poprzedniego pobytu (68)

   Prowincja/region

   Wieś/gmina/poddystrykt

  Okres pobytu

  Przyczyna lub przyczyny pobytu

  Dokument pobytowy w państwie poprzedniego pobytu

   Rodzaj dokumentu pobytowego

   Okres ważności

(65) Zob. art. 34 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Dublin III.

(66) Poprzedni pobyt nie odnosi się do wizyt okazjonalnych w państwie innym niż kraj pochodzenia wnioskodawcy ani przejazdu 
tranzytem przez takie państwo.

(67) Zob. art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie statystyk z zakresu migracji oraz art. 34 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Dublin III.

(68) Zob. art. 34 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Dublin III.
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DOKUMENTY

Dokumenty tożsamości
 Paszport (69)

   Wskazanie, że wnioskodawca obecnie posiada paszport lub że wnioskodawca ma paszport, który 
obecnie nie znajduje się w jego posiadaniu

   Numer paszportu

   Okres ważności

   Data wydania

   Organ wydający

   Miejsce wydania

   Paszport został zatrzymany przez organy w celu weryfikacji jego autentyczności albo 
wnioskodawca postara się przedstawić paszport organowi rozstrzygającemu

  Inne dokumenty tożsamości (70)

  Inne dokumenty tożsamości to dokumenty poza paszportem – takie jak krajowe dowody 
tożsamości, książeczki tożsamości lub akty urodzenia – za pomocą których można ustalić tożsamość 
wnioskodawcy.

   Wskazanie, że wnioskodawca posiada inne dokumenty tożsamości lub że wnioskodawca ma 
dokumenty, które obecnie nie znajdują się w jego posiadaniu

   Rodzaj dokumentu

   Numer dokumentu

   Dokument tożsamości został zatrzymany przez organy w celu weryfikacji jego autentyczności 
albo wnioskodawca postara się przedstawić organowi rozstrzygającemu inne dokumenty 
tożsamości

  Brak dokumentów tożsamości

   Wskazanie, że wnioskodawca nigdy nie posiadał paszportu lub innych dokumentów tożsamości

   Dodatkowe informacje, takie jak przyczyny nieposiadania paszportu lub innych dokumentów 
tożsamości

Dokumenty potwierdzające
Dokumenty potwierdzające to wszelkie dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę uzasadniające 
wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, w tym akty małżeństwa, książeczki służby wojskowej lub 
wszelkie inne dokumenty uzasadniające wniosek o udzielenie azylu.

  Rodzaj dokumentu (71)

   Wskazanie czy dokument będący w posiadaniu wnioskodawcy jest oryginałem czy kopią

   Dodatkowe informacje, takie jak główny temat dokumentu, organ wydający, data wydania oraz 
co wnioskodawca pragnie wykazać przedstawiając dany dokument 

(69) Zob. art. 13 ust. 2 lit. b) APD i art. 34 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Dublin III.

(70) Zob. art. 13 ust. 2 lit. b) APD i art. 34 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Dublin III.

(71) Zob. art. 13 ust. 2 lit. b) APD.
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INFORMACJE OGÓLNE

  Pochodzenie etniczne

  Religia

  Języki, które rozumie wnioskodawca (72)

   Język ojczysty

   Znajomość innych języków

   Poziom znajomości danego języka

  Wykształcenie – w tym informacje o latach uczęszczania do szkoły lub o rodzaju szkół, do których 
uczęszczał wnioskodawca

  Zawód – w tym informacje dotyczące poprzedniego zatrudnienia

RODZINA

  Status małżeński (osoby wolnej/pozostającej w związku małżeńskim/rozwiedzionej/owdowiałej)

Członkowie rodziny

  Współmałżonek/partner w zalegalizowanym związku

   Imię lub imiona

   Nazwisko lub nazwiska

   Data urodzenia/wiek

   Miejsce urodzenia

   Obywatelstwo

   Obecne miejsce przebywania

   Data zawarcia związku małżeńskiego

   Dodatkowe informacje, takie jak szczegóły dotyczące związku małżeńskiego, który nie jest 
prawnie poświadczony

  Były współmałżonek lub współmałżonkowie/były partner lub partnerzy w zalegalizowanym związku

   Imię lub imiona

   Nazwisko lub nazwiska

   Data urodzenia/wiek

   Miejsce urodzenia

   Obywatelstwo

   Obecne miejsce przebywania/data zgonu

  Jeżeli wnioskodawca jest rozwiedziony ze współmałżonkiem lub pozostaje w związku małżeńskim 
z więcej niż jednym współmałżonkiem:

   Data zawarcia związku małżeńskiego/rozwodu

   Dodatkowe informacje, takie jak szczegóły dotyczące związku małżeńskiego/rozwodu, który nie 
jest prawnie poświadczony

(72) Zob. art. 12 ust. 1 lit. a) APD i art. 5 ust. 2 RCD.
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  Dzieci

   Imię lub imiona

   Nazwisko lub nazwiska

   Data urodzenia

   Miejsce urodzenia

   Obywatelstwo

   Obecne miejsce przebywania

   Matka dziecka

    Imię lub imiona

    Nazwisko lub nazwiska

    Obywatelstwo

   Ojciec dziecka

    Imię lub imiona

    Nazwisko lub nazwiska

    Obywatelstwo

Inni członkowie rodziny
Inni członkowie rodziny obejmują następujących krewnych, którzy mieszkają w innych krajach lub mogą 
już nie żyć.

  Rodzic lub rodzice

   Imię lub imiona

   Nazwisko lub nazwiska

   Data urodzenia/wiek

   Obywatelstwo

   Obecne miejsce przebywania/data zgonu

  Rodzeństwo

   Imię lub imiona

   Nazwisko lub nazwiska

   Data urodzenia/wiek

   Obywatelstwo

   Obecne miejsce przebywania/data zgonu

  Inni istotni członkowie rodziny

   Imię lub imiona

   Nazwisko lub nazwiska

   Data urodzenia/wiek

   Obywatelstwo

   Obecne miejsce przebywania/data zgonu
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Członkowie rodziny przebywający w innych państwach UE+
Jeżeli którykolwiek z wymienionych powyżej członków rodziny przebywa w innym państwie UE+, należy 
zgromadzić w odniesieniu do takiego członka rodziny następujące informacje:

  Dane osobowe członka rodziny (wymienione powyżej) (73)

   Związek z członkiem rodziny

   Państwo zamieszkania

   Status w zakresie prawa pobytu

   Dane kontaktowe

   Wskazanie, że wnioskodawca pozostaje na utrzymaniu członka rodziny

    Dodatkowe informacje dotyczące pozostawania na utrzymaniu, takie jak fakt bycia 
dzieckiem, osobą w starszym wieku, osobą z niepełnosprawnością lub osobą cierpiącą na 
poważną chorobę

   Wskazanie, że członek rodziny pozostaje na utrzymaniu wnioskodawcy

    Dodatkowe informacje dotyczące pozostawania na utrzymaniu, takie jak fakt bycia 
dzieckiem, osobą w starszym wieku, osobą z niepełnosprawnością lub osobą cierpiącą na 
poważną chorobę

Poszukiwanie rodzin
Jeżeli wnioskodawca jest dzieckiem bez opieki, należy zapisać dane kontaktowe rodziców. Jeżeli dziecko 
ma (dodatkowe) osoby rzeczywiście sprawujące nad nim pieczę, należy również zapisać dane kontaktowe 
tych osób oraz informacje dotyczące ich związku z dzieckiem (74).

  Powiązanie z dzieckiem

  Imię lub imiona

  Nazwisko lub nazwiska

  Adres zamieszkania

  Numer telefonu

POWIĄZANE SPRAWY

  Wskazanie numerów akt krewnych zarejestrowanych w kraju azylu

  Wskazanie numerów akt wniosków, które są w inny sposób powiązane ze sprawą wnioskodawcy 
(np. akt wnioskodawców, którzy wspólnie uciekali z tego samego powodu)

(73) Zob. art. 34 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Dublin III.

(74) Należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 31 ust. 5 QD przed rozpoczęciem poszukiwania członków rodziny dziecka 
konieczna będzie ocena nadrzędnego interesu dziecka.
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TRASA ODBYTYCH PODRÓŻY

  Trasa odbytych podróży (75)

   Środki transportu wykorzystane do odbycia podróży

   Data wyjazdu z kraju pochodzenia

   Data przybycia do kraju przyjmującego

PODATNOŚĆ NA ZAGROŻENIA

Podatność na zagrożenia odnosi się do szczególnych potrzeb proceduralnych lub w zakresie przyjmowania, 
jakie może mieć wnioskodawca Rolą specjalisty ds. rejestracji jest identyfikacja oznak podatności na 
zagrożenia i zgłoszenie ich organowi rozstrzygającemu, zapewnienie niezwłocznego wsparcia dostępnego 
na etapie rejestracji oraz skierowanie wnioskodawcy w celu dalszej oceny lub udzielenia pomocy.

  Oznaki podatności na zagrożenia wskazujące na szczególne potrzeby (76)

   Dodatkowe uwagi na temat tych oznak podatności na zagrożenia, takie jak opis konkretnych oznak

  Udziela się wnioskodawcy informacji na temat dostępnej pomocy, która jest odpowiednia w jego 
sytuacji, w tym informacji dotyczących pomocy prawnej, a także psychologiczno-społecznej 
i medycznej (77)

  Wnioskodawcę skierowano w celu udzielenia mu następującej pomocy (za jego zgodą)

  Uwagi dotyczące konieczności przekazania sprawy, takie jak ocena szczególnych potrzeb, ocena 
nadrzędnego interesu dziecka, wyznaczenie przedstawiciela (w przypadku oznak, że wnioskodawca 
jest małoletnim bez opieki, osobą z niepełnosprawnością intelektualną lub dotkniętą poważną 
chorobą psychiczną)

SYSTEM DUBLIŃSKI

  Wnioskodawcy dostarcza się podstawowych informacji o systemie dublińskim, w tym o kryteriach 
ustalania które państwo UE+ jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej (78)

  Wnioskodawcy przekazuje się podstawowe informacje dotyczące porównywania odcisków palców 
w systemie Eurodac (79)

  Wynik z Eurodac (jeżeli jest dostępny)

  Wynik z Systemu Informacyjnego Schengen (jeżeli jest dostępny)

  Wynik z VIS (jeżeli jest dostępny)

(75) Zob. art. 34 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Dublin III.

(76) Zob. art. 24 ust. 1 APD i art. 22 ust. 1 RCD.

(77) Zob. art. 24 ust. 3 APD.

(78) Zob. art. 4 ust. 1 rozporządzenia Dublin III.

(79) Zob. art. 29 ust. 1 rozporządzenia Eurodac.
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Wskazanie związków z innym państwem UE+

  Wskazanie zamieszkania/pobytu w innym państwie UE+ (80)

   Dodatkowe informacje dotyczące dokumentu pobytowego, wizy lub innych dokumentów 
wydanych przez inne państwo UE+, w tym określające państwo wydające, rodzaj dokumentu, 
ewentualnie datę wydania i datę ważności (w stosownych przypadkach)

  Wskazanie złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w innym państwie UE+ (81)

   Dodatkowe informacje dotyczące wniosku, takie jak kraj, w którym złożono wniosek, oraz wynik 
rozpatrzenia wniosku (w stosownych przypadkach)

  Wnioskodawcę należy skierować (skierowano) do jednostki ds. systemu dublińskiego (uwzględniając 
wszelkie informacje dotyczące miejsca zamieszkania członków rodziny, miejsca zamieszkania lub 
pobytu lub wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w innym państwie lub państwach UE+).

WNIOSEK O UDZIELENIE AZYLU

  Krótki opis powodów występowania o udzielenie ochrony międzynarodowej (82)

Kolejny wniosek

Jeżeli wnioskodawca składa kolejny wniosek, należy również zebrać następujące dane:

  Nowe elementy lub ustalenia, których nie przedłożono uprzednio organowi rozstrzygającemu 
(szczegółowy opis) (83)

   Powody, dla których nie przedstawiono wcześniej organowi rozstrzygającemu tych nowych 
elementów lub ustaleń

   Potencjalne odniesienie nowych elementów lub ustaleń do wniosku lub wniosków o udzielenie 
azylu złożonych poprzednio

  Wszelkie inne powody ubiegania się o ochronę międzynarodową

INFORMACJE DODATKOWE

  Dodatkowe informacje mające znaczenie dla wniosku, których nie wymieniono powyżej, takie jak 
informacje do zgłoszenia organowi rozstrzygającemu, dodatkowe skierowania czy wskazanie potrzeb 
dotyczących procedury azylowej

(80) Zob. art. 34 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Dublin III.

(81) Zob. art. 34 ust. 2 lit. g) rozporządzenia Dublin III.

(82) Zob. art. 4 ust. 2 QD.

(83) Zob. art. 40 ust. 2 APD.
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UWAGI KOŃCOWE

  Informacje zapisane w formularzu rejestracyjnym odczytuje się wnioskodawcy

  Wnioskodawca potwierdza, że treść formularza rejestracyjnego prawidłowo odzwierciedla treść 
rozmowy rejestracyjnej

  Informuje się wnioskodawcę o kolejnych etapach procedury azylowej (84)

  Informuje się wnioskodawcę o tym, w jaki zostanie zaproszony na przesłuchanie oraz o (przybliżonej) 
godzinie/dacie przesłuchania (o ile informacje na ten temat są dostępne) (85)

Informacje dotyczące osób obecnych podczas składania wniosku

  Specjalista ds. rejestracji

  Tłumacz

  Radca/doradca prawny

  Przedstawiciel/opiekun

Podpisy
  Wnioskodawca

  Specjalista ds. rejestracji

  Tłumacz

  Przedstawiciel/opiekun/radca prawny (w stosownych przypadkach)

(84) Zob. art. 12 ust. 1 lit. a) APD.

(85) Zob. art. 12 ust. 1 lit. a) APD.
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Załącznik 2: Lista kontrolna informacji do przekazania
Zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. a) APD osobom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej należy 
przekazać informacje co najmniej w kwestiach wyszczególnionych poniżej. Bardziej szczegółowy opis 
rodzaju informacji przekazywanych wnioskodawcy w ramach każdej pozycji z listy znajduje się w rozdziale 
III „Dostarczanie informacji”. 

Procedura, której należy się poddać

  Cel rejestracji

  Praktyczne działania podejmowane podczas procesu rejestracji

  Procedura ustalania, które państwo UE+ jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku

  Poufność w trakcie procedury azylowej

  Bezpłatność dokonania rejestracji

  Informacja o dokumencie potwierdzającym status osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej

Jeżeli rejestracja i składanie wniosku przeprowadzane są oddzielnie:

  W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek

  Konsekwencje wynikające z niezłożenia wniosku

Jeżeli wnioskodawca jest dzieckiem:

  Prawo do wystąpienia z wnioskiem we własnym imieniu (jeśli dziecko ma taką zdolność prawną 
zgodnie z prawem krajowym)

  Prawo do wystąpienia z wnioskiem za pośrednictwem swoich rodziców, innych członków rodziny, 
osoby dorosłej, która jest za nich odpowiedzialna, lub przedstawiciela

Jeżeli wnioskodawca jest osobą dorosłą pozostającą na utrzymaniu:

  Prawo do wystąpienia z wnioskiem we własnym imieniu

  Konsekwencje wynikające z niezłożenia wniosku we własnym imieniu

Prawa i obowiązki w trakcie procedury

Prawa

  Prawo do pozostawania w państwie do czasu rozpatrzenia wniosku

  Prawo do świadczeń materialnych w ramach przyjmowania pozwalających na odpowiedni poziom 
życia

  Dostęp do usług tłumacza

  Pomoc prawna i reprezentacja podczas procedury azylowej

  Kontaktowanie się z UNHCR oraz z innymi organizacjami zapewniającymi poradę prawną lub inny 
rodzaj doradztwa
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Jeżeli wnioskodawca jest osobą wymagającą szczególnego traktowania:

  Dostateczna pomoc, aby mogła korzystać ze swoich praw i wywiązywać się z obowiązków w trakcie 
procedury azylowej

  Dostateczna pomoc w zakresie potrzeb związanych z warunkami przyjmowania

Jeżeli wnioskodawca jest zatrzymany:

  Powody zatrzymania

  Procedura zaskarżenia nakazu zatrzymania

  Możliwość zwrócenia się o bezpłatną pomoc prawną i reprezentację

Obowiązki

  Współpraca z organami

  Osobiste stawienie się przed organami

  Przekazanie dokumentów będących w posiadaniu wnioskodawcy, które są istotne dla procedury 
rozpatrywania wniosku

  Przestrzeganie terminów przedstawienia elementów potwierdzających

  Podanie organom adresu kontaktowego oraz informowanie o wszelkich jego zmianach

  Poddanie się pobraniu odcisków palców

Możliwe konsekwencje niewywiązania się z obowiązków lub braku współpracy z organami

  Możliwe umorzenie procedury rozpatrywania wniosku

  Możliwy wpływ na ocenienie odpowiednich elementów we wniosku o udzielenie azylu

  Możliwe przyspieszenie procedury azylowej

  Możliwe zastosowanie zatrzymania w celu ustalenia tożsamości, obywatelstwa lub innych elementów 
istotnych dla wniosku

  Możliwe ograniczenie, a w wyjątkowych przypadkach cofnięcie świadczeń materialnych w ramach 
przyjmowania

Terminy procedury rozpatrywania wniosku

  Rozpatrywanie wniosku finalizuje się możliwie jak najszybciej w terminie sześciu miesięcy (mogą 
obowiązywać inne ramy czasowe w zależności od struktury krajowej)

  Okres rozpatrywania może z określonych powodów zostać wydłużony do 21 miesięcy

Przysługujące wnioskodawcy środki służące spełnieniu obowiązku przedstawienia elementów 
uzasadniających wniosek

  Możliwość przedstawienia dowodów w postaci dokumentów i innych dowodów na potrzeby 
uzasadnienia wniosku

  Sposoby przekazania dowodów w postaci dokumentów

  Czas, w którym możliwe jest dostarczenie dowodów w postaci dokumentów
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Konsekwencje wyraźnego lub dorozumianego wycofania wniosku

Wyraźne wycofanie wniosku

  Zakończenie procedury rozpatrywania wniosku

  Koniec dostępu wnioskodawcy do praw osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dorozumiane wycofanie wniosku

  Umorzenie procedury rozpatrywania wniosku lub odrzucenie wniosku

  Procedura rozpatrywania wniosku może zostać wznowiona w określonym terminie w zależności od 
praktyki krajowej
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Odniesienia prawne
Niniejsza sekcja zawiera pełne szczegółowe informacje dotyczące odniesień do prawodawstwa.

Niniejszy przegląd odniesień prawnych nie stanowi wyczerpującego narzędzia referencyjnego. Ma on 
jedynie w praktyczny sposób wskazać kierunek działania urzędnikowi prowadzącemu sprawę poprzez 
odniesienie do niektórych najbardziej istotnych przepisów.

Odniesienie prawne Temat Istotne artykuły

Dyrektywa w sprawie procedur 
azylowych
(dyrektywa 2013/32/UE)

Dostęp do procedury
Wnioski w imieniu osób pozostających na 
utrzymaniu lub małoletnich
Gwarancje dla wnioskodawców
Obowiązki wnioskodawców
Wnioskodawcy potrzebujący szczególnych 
gwarancji proceduralnych
Gwarancje dla małoletnich bez opieki
Gromadzenie informacji w poszczególnych 
sprawach
Poufność

Art. 6
Art. 7 

Art. 12
Art. 13
Art. 24 

Art. 25
Art. 30 

Art. 48

Dyrektywa w sprawie 
kwalifikowania
(dyrektywa 2011/95/UE)

Ocena faktów i okoliczności Art. 4

Dyrektywa w sprawie 
warunków przyjmowania
(dyrektywa 2013/33/UE)

Informacje
Dokumenty
Ocena szczególnych potrzeb w zakresie 
przyjmowania osób szczególnej troski
Małoletni bez opieki

Art. 5
Art. 6
Art. 22 

Art. 24

Rozporządzenie Dublin III
(rozporządzenie (UE) nr 
604/2013)

Prawo do informacji
Wszczęcie postępowania
Wymiana informacji

Art. 4
Art. 20
Art. 34

Rozporządzenie Eurodac
(rozporządzenie (UE) nr 
603/2013)

Porównywanie i przesyłanie odcisków 
palców
Zapisywanie danych
Prawa osoby, której dane dotyczą

Art. 9 

Art. 11
Art. 29
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Rozporządzenie w sprawie 
statystyk z zakresu migracji
(rozporządzenie (WE) nr 
862/2007 i rozporządzenie 
zmieniające (UE) 2020/851)

Statystyki dotyczące ochrony 
międzynarodowej

Art. 4

Wizowy system informacyjny
(rozporządzenie (WE) nr 
767/2008)

Przeglądanie danych w VIS w celu 
ustalenia państwa UE+ odpowiedzialnego 
za rozpatrzenie wniosku
Przeglądanie danych w VIS w celu 
rozpatrzenia wniosku (art. 22)

Art. 21 
 

Art. 22





JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z UE

Osobiście

W całej Unii Europejskiej istnieje kilkaset centrów informacyjnych Europe Direct. Adres najbliższego centrum 
można znaleźć na stronie: https://europa.eu/european-union/contact_pl.

Telefonicznie lub drogą mailową

Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na temat Unii Europejskiej. Można 
się z nim skontaktować:

– dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy operatorzy mogą naliczać opłaty 
za te połączenia),

– dzwoniąc pod standardowy numer telefonu: +32 22999696,

– drogą mailową: https://europa.eu/european-union/contact_pl.

WYSZUKIWANIE INFORMACJI O UE

Online

Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu Europa:  
https://europa.eu/european-union/index_pl.

Publikacje UE

Bezpłatne i odpłatne publikacje UE można pobrać lub zamówić na stronie: https://op.europa.eu/pl/publications. 
Większą liczbę egzemplarzy bezpłatnych publikacji można otrzymać, kontaktując się z serwisem Europe Direct 
lub z lokalnym centrum informacyjnym (zob. https://europa.eu/european-union/contact_pl).

Prawo UE i powiązane dokumenty

Informacje prawne dotyczące UE, w tym wszystkie unijne akty prawne od 1952 r., są dostępne we wszystkich 
językach urzędowych UE w portalu EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.

Portal Otwartych Danych UE

Unijny portal otwartych danych (http://data.europa.eu/euodp/pl) umożliwia dostęp do zbiorów danych 
pochodzących z instytucji i innych organów UE. Dane można pobierać i wykorzystywać bezpłatnie, zarówno 
do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

https://europa.eu/european-union/contact_pl
https://europa.eu/european-union/contact_pl
https://europa.eu/european-union/index_pl
https://op.europa.eu/pl/publications
https://europa.eu/european-union/contact_pl
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/pl
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