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Dlaczego ten temat? (uzasadnienie 

wyboru)

 Problem uchodźstwa i azylu w obliczu kryzysu uchodźczego 
stał się niezwykle popularny i aktualny

 Wiele pojęć używanych w mediach nie jest 
doprecyzowanych 

 Aby zrozumieć problem i politykę współczesnej UE należy 
przyjrzeć się bliżej problemowi migracji, uchodźców i azylu

 Uchodźstwo, azyl i migracje to aspekty, które łączą się ze 
sobą



Cele

Wyjaśnienie i zdefiniowanie pojęć związanych z 
uchodźctwem i azylem 

Omówienie kryzysu uchodźczego w UE 

 Zrozumienie procedury ubiegania się o azyl w krajach UE

 Poznanie polityki UE Wspólny Europejski System Azylowy
(CEAS)



Plan prezentacji

 1. przedstawienie i wyjaśnienie pojęć

 2.  CEAS

 3. procedura azylu w UE w kontekście asylum seekers

 4. kryzys uchodźczy w UE  

 5. podsumowanie



Pytania badawcze

 Co to jest migracja? 

 Co to jest azyl? 

 Kim jest uchodźca? 

 Kiedy można się ubiegać o azyl, gdzie i na jakich zasadach składać 

wnioski? (UE) 

 Na czym polega CEAS? 

 Jak dużo uchodźców napływa do UE? Skąd głównie przybywają? Dokąd 
zmierzają? 

 Jak UE radzi sobie z kryzysem migracyjnym? 



Glossary - migration

Asylum and Migration Glossary



Glossary - migrant

Asylum and Migration 

Glossary



Glossary - refugee

Asylum and Migration 

Glossary



Glossary – asylum

Asylum and Migration 

Glossary



Asylum applications (non-EU) in the EU-28 

Member States, 2005-15



Podstawa prawna

 Art. 67 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

„Unia zapewnia brak kontroli osób na granicach wewnętrznych i rozwija 

wspólną politykę w dziedzinie azylu, imigracji i kontroli granic zewnętrznych, 

opartą na solidarności między Państwami Członkowskimi i sprawiedliwą wobec 

obywateli państw trzecich. Do celów niniejszego tytułu, bezpaństwowcy są 

traktowani jak obywatele państw trzecich.”



 Art. 78  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

„1. Unia rozwija wspólną politykę w dziedzinie azylu, ochrony uzupełniającej i tymczasowej 
ochrony, mającą na celu przyznanie odpowiedniego statusu każdemu obywatelowi 
państwa trzeciego wymagającemu międzynarodowej ochrony oraz mającą na celu 
zapewnienie przestrzegania zasady non–refoulement. Polityka ta musi być zgodna z 
Konwencją genewską z dnia 28 lipca 1951 roku i Protokołem z dnia 31 stycznia 1967 roku 
dotyczącymi statusu uchodźców, jak również z innymi odpowiednimi traktatami.

2. Do celów ustępu 1 Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, przyjmują środki dotyczące wspólnego europejskiego systemu azylowego 
obejmującego:

a) jednolity status azylu dla obywateli państw trzecich, obowiązujący w całej Unii;

b) jednolity status ochrony uzupełniającej dla obywateli państw trzecich, którzy nie 
uzyskawszy azylu europejskiego, wymagają międzynarodowej ochrony;

c) wspólny system tymczasowej ochrony wysiedleńców, na wypadek masowego napływu;

d) wspólne procedury przyznawania i pozbawiania jednolitego statusu azylu lub ochrony 
uzupełniającej;

e) kryteria i mechanizmy ustalania Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za 
rozpatrywanie wniosku o udzielenie azylu lub ochrony uzupełniającej;

f) normy dotyczące warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl lub o ochronę 
uzupełniającą;

g) partnerstwo i współpracę z państwami trzecimi w celu zarządzania przepływami osób 
ubiegających się o azyl lub o ochronę uzupełniającą lub tymczasową.

3. W przypadku gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich znajdzie się w nadzwyczajnej 
sytuacji charakteryzującej się nagłym napływem obywateli państw trzecich, Rada, na 
wniosek Komisji, może przyjąć środki tymczasowe na korzyść zainteresowanego Państwa lub 
Państw Członkowskich. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim. „



 Art. 18 Karty praw podstawowych UE

Prawo do azylu 

„Gwarantuje się prawo do azylu z poszanowaniem zasad Konwencji 

genewskiej z 28 lipca 1951 roku i Protokołu z 31 stycznia 1967 roku dotyczących 

statusu uchodźców oraz zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej i Traktatem o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanych dalej „Traktatami”).”



Wspólny Europejski System Azylowy (CEAS) 
Azylu udziela się osobom uciekającym przed prześladowaniem 

lub poważną krzywdą

 Proces ubiegania się o Azyl przebiega obecnie podobnie w całej UE. 

(Dyrektywa w sprawie procedur azylowych).

 Od każdego wnioskodawcy pobiera się odciski palców i przesyła do bazy 

danych, zwanej Eurodac. (Rozporządzenie Eurodac). Dane te wykorzystuje 

się w celu identyfikacji państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 

o udzielenie azylu. (Rozporządzenie Dublin).

 Osoby ubiegające się o azyl otrzymują świadczenia materialne w ramach 

przyjmowania, takie jak zakwaterowanie i wyżywienie. (Dyrektywa w 

sprawie kwalifikowania i Dyrektywa w sprawie procesów azylowych).



 Jeśli wnioskodawcy nie udzielono 

azylu w „pierwszej instancji” może 

on odwołać się od takiej decyzji 

sądu.

 W następstwie potwierdzenia 

przez sąd decyzji odmownej 

„pierwszej instancji” 

wnioskodawca może zostać 

odesłany do swojego kraju 

pochodzenia lub tranzytu.

 Sąd może uchylić decyzje 

odmowną „pierwszej instancji”

 Udzielenie statusu uchodźcy lub 

statusu ochrony uzupełniającej 

nadaje danej osobie pewne 

prawa, takie jak dostęp do 

zezwolenia na pobyt, do 

zatrudnienia i do opieki 

zdrowotnej. (Dyrektywa w sprawie 

kwalifikowania).



Kryzys uchodźczy - przyczyny

 Wojna domowa w Syrii 

 Destabilizacja w Libii 

 ISIS 

 Bieda, brak stabilności politycznej w krajach Globalnego Południa, 

terroryzm 



https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_migracyjny_w_Europie#/media/File:Map_of_the_European_Migrant_Crisis_2015.pn

g



http://ec.europa.eu/echo/what-we-do/humanitarian-aid/emergency-support-within-eu_en

http://ec.europa.eu/echo/what-we-do/humanitarian-aid/emergency-support-within-eu_en
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Migranci według narodowości przybywający 

drogą morską do krajów UE w 2014 roku 

Syria 66 698

Erytrea 34 323

Nieokreślone narodowości z Afryki 

Subsaharyjskiej

26 341

Afganistan 12 687

Mali 9 789

Gambia 8 642

Nigeria 8 490

Somalia 7 440

Palestyna 6 418

Senegal 4 769

Maroko 116

Pozostali 34 597

Razem 220 194 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_migracyjny_w_Europie



https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_migracyjny_w_Europie#/m
edia/File:Map_of_the_European_Migrant_Crisis_2015.png
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Przyjazdy przez morze (UNHCR) Wnioski o status uchodźcy

(Eurostat)

Liczba nielegalnych przekroczeń

granicy (Frontex)

Porównanie danych dot. kryzysu uchodźczego z 2014 i 2015

2014 2015 do końca listopada

Praca własna (Michał Melsztyński) na 
podstawie danych z UNHCR, Eurostat, Frontex



Mediterranean sea arrivals to Greece and 

Italy from January 2015 to September 2016, 

according to UNHCR data



Polityka migracyjna i azylowa UE w praktyce

 Wielu imigrantów przedostaje się do Europy pomimo tego, że nie są zmuszani do 

opuszczenia własnego kraju (nie zawsze wiadomo, komu jest udzielana pomoc)

 według najnowszych danych UNHCR, 72% stanowią wśród imigrantów mężczyźni, 

15% dzieci, 12% kobiety

 Wielu imigrantów wyrzuca bądź niszczy dokumenty tożsamości, a następnie 

podaje się za uchodźców z Syrii, używając fałszywych syryjskich paszportów

 Fakty te świadczą o tym, że celem znaczącej części przybyłych do Europy jest nie 

uzyskanie azylu lub statusu uchodźcy w wolnym od zagrożeń kraju, a osiedlenie 

się w państwie zapewniającym wysoki standard socjalny



Pozytywne skutki polityki migracyjnej i 

azylowej UE

 Pomoc i ochrona dla osób, które tego potrzebują

 Imigranci mogą przyczynić się poprawy sytuacji gospodarczej oraz 

demograficznej Europy



Negatywne skutki polityki migracyjnej i 

azylowej UE

 Napięcia społeczne wynikające z różnic kulturowych

 Infiltracja przez przedstawicieli tzw. Państwa Islamskiego – IS do Europy

 Brak chęci imigrantów do asymilacji

 Zanik tradycji i wartości europejskich
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