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AZYL
W terminologii polskiej – krajowa forma ochrony 
udzielana cudzoziemcom w sytuacji, gdy jest to 
niezbędne do zapewnienia im ochrony oraz gdy 
przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej 
Polskiej. Nie mylić ze ochroną międzynarodową 
– statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą. 
W terminologii europejskiej synonim słowa status 
uchodźcy. Również w potocznej polszczyźnie 
najczęściej stosowany zamiennie.

AZYLANT
potocznie osoba posiadająca status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą, albo też starająca się o 
udzielenie tego statusu lub ochrony.

CUDZOZIEMIEC

każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

DOKUMENT PODRÓŻY PRZEWIDZIANY 
W KONWENCJI GENEWSKIEJ
(Genewski dokument podróży)
dokument podróży wydawany cudzoziemcom, 
którzy uzyskali status uchodźcy. Okres ważności 
tego dokumentu wynosi 2 lata. Zastępuje w praktyce 
paszport kraju pochodzenia uchodźcy.

EMIGRANTPolak za granicą.

EURODACeuropejski system informatyczny, w którym 

umieszczane są odciski palców osób starających 

się w UE o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Jedno z głównych narzędzi systemu dublińskiego.

IDPs
Internally Displaced Persons – osoby wewnętrznie 
przemieszczone. Osoby, które w sposób 
wymuszony musiały opuścić miejsca zamieszkania 
i udać się w inne miejsce na terytorium swojego 
kraju. Potocznie uchodźcy wewnętrzni. Obecnie 
na terytorum Ukrainy jest ponad 1,3 mln IDPs np. 
z okolic Doniecka i Ługańska.

IMIGRANT

cudzoziemiec w Polsce.

KARTA POBYTU
polski dokument, który potwierdza tożsamość 
cudzoziemca podczas jego pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do 
wielokrotnego przekraczania granicy bez 
konieczności uzyskania wizy. Kartę pobytu 
wydaje się cudzoziemcom, którzy mają w Polsce 
zezwolenie na pobyt oraz uchodźcom i osobom 
objętym ochroną uzupełniającą.

KONWENCJA GENEWSKA

Konwencja dotyczącą statusu uchodźców, 

sporządzoną w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. 

z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516).
KRAJ PIERWSZEGO AZYLU

państwo, dokąd uchodźca udał się bezpośrednio 

po opuszczeniu kraju pochodzenia i uzyskał tam 

ochronę (w przypadku Syryjczyków najczęściej – 

Turcja, Liban, Jordania. KRAJ POCHODZENIA
państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, 
a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa 
nie da się ustalić lub który nie posiada 
obywatelstwa żadnego państwa – państwo, 
w którym stale zamieszkuje.

MIGRACJA NIEREGULARNA 

(NIELEGALNA)

migracja z naruszeniem obowiązującego 

prawa (bez wiz, bez dokumentów podróży lub 

jakichkolwiek dokumentów, poza przejściami 

granicznymi, w wyniku przestępstw przemytu ludzi 

lub handlu ludźmi).

MIGRANT EKONOMICZNY
cudzoziemiec, dla którego motywacją migracji jest 
chęć polepszenia swojego statusu ekonomicznego 
poprzez pracę lub działalność gospodarczą poza 
krajem pochodzenia. Państwo goszczące nie 
ponosi wtedy kosztów pobytu tego cudzoziemca 
na swoim terytorium. Zdarza się również, że 
motywacją cudzoziemca jest chęć polepszenia 
swojego statusu ekonomicznego poprzez 
wykorzystanie systemów pomocy socjalnej innych 
państw. Państwo goszczące jest wtedy narażone 
na koszty.

NON-REFOULEMENT

zasada nie wydalania cudzoziemców do krajów gdzie może im grozić 

naruszenie podstawowych praw człowieka. W praktyce najczęściej stosowana 

jako zasada nie wydalania do czasu rozstrzygnięcia wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. 

SYSTEM DUBLIŃSKI
europejski system określania odpowiedzialności za 
rozpatrzenie wniosku o ochronę międzynarodową.

SZEF URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach 

wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez 

to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy, 

udzielania cudzoziemcom azylu, udzielania ochrony uzupełniającej, wyrażania 

zgody na pobyt tolerowany oraz udzielania ochrony czasowej, z wyjątkiem 

spraw zastrzeżonych dla innych organów.
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WNIOSEK O STATUS UCHODŻCY/WNIOSEK O OCHRONĘ

wniosek cudzoziemca o udzielenie ochrony międzynarodowej (statusu 

uchodźcy lub ochrony uzupełniającej).

STATUS UCHODŹCY

międzynarodowa forma ochrony udzielana osobom, które na 

skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju 

pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań 

politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej 

nie mogą lub nie chcą korzystać z ochrony tego kraju.

UCHODŹCA
osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed 
prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, 
przynależności do określonej grupy społecznej lub z 
powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami 
państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce 
z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, 
albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się 
na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego 
dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z 
powodu tych obaw powrócić do tego państwa (art. 1A 
ust. 2 Konwencji Genewskiej z 1951 r.); potocznie osoba, 
która jest objęta ochroną międzynarodową lub ubiega się o 
objęcie tą ochroną.

WIZA
zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez organ 
polski lub organ, którego właściwość w tej sprawie 
wynika z postanowień umów międzynarodowych 
obowiązujących Rzeczpospolitą Polską lub organ 
państw obszaru Schengen, uprawniające go do 
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
innych państw obszaru Schengen, przejazdu przez 
to terytorium i pobytu na nim w czasie, w celu i na 
warunkach w nim określonych.

OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA
międzynarodowa forma ochrony udzielana osobom, którym 
odmówiono nadania statusu uchodźcy, lecz którzy w przypadku 
powrotu do kraju pochodzenia będą realnie narażeni na ryzyko 
doznania poważnej krzywdy poprzez:
• orzeczenie kary śmierci lub egzekucję;
• tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie;
• poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub 

zdrowia, wynikające z powszechnego stosowania przemocy 
wobec ludności cywilnej w sytuacji wewnętrznego lub 
międzynarodowego konfliktu zbrojnego.

PRZESIEDLENIE
to wybór/selekcja oraz transfer/transport uchodźców z  pierwszego państwa 

azylu do państwa, które wyraziło zgodę na ich przyjęcie  - jako uchodźców – i 

udzielenie im prawa pobytu na swoim terytorium. Przesiedlenie traktowane jest 

jako stałe i jedno z trzech podstawowych narzędzi udzielenia międzynarodowej 

ochrony, ponadto jako wyraz solidarności i dzielenia odpowiedzialności oraz 

solidarności. 

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

państwo członkowskie Unii Europejskiej lub inne państwo, które stosuje 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i R
ady (UE) nr 604/2013 z dnia 

26 czerwca 2013 r. (t
zw. ro

zporządzenie Dublin III)
.

RADA DO SPRAW UCHODŹCÓWpolski organ administracji publicznej rozpatrujący odwołania od 

decyzji i zażalenia na postanowienia wydane przez Szefa Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców w większości spraw związanych 

z nadawaniem lub pozbawianiem statusu uchodźcy oraz 

udzielaniem lub pozbawianiem ochrony uzupełniającej. Radzie 

do Spraw Uchodźców przysługują uprawnienia organu wyższego 

stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Rada do Spraw Uchodźców jest także 

organem właściwym w sprawach wznowienia postępowania, 

uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności wydanych 

decyzji lub postanowień.

OCHRONA MIĘDZYNARODOWA

status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca; obie formy ochrony są w UE 

rozpatrywane w ramach jednej procedury.

RELOKACJA

 transfer uchodźców z jednego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej do innego. Jest to wewnątrzunijny proces, 

w którym jedno z państw członkowskich pomaga innemu 

państwu członkowskiemu w poradzeniu sobie z presją przyjęcia 

stosunkowo dużej liczby uchodźców poprzez zgodę na przyjęcie 

ich określonej liczby.


