
  
 

   

 

 

ŁĄCZENIE RODZIN 
Zapewnienie bezpaństwowcom możliwości ponownego 

połączenia się z członkami rodzin 

Na czym polega problem? 
Co mogę zrobić jako osoba bezpośrednio pracująca z uchodźcami?  
Co musi się zmienić na poziomie polityki? 
Więcej informacji ogólnych i dodatkowe źródła 

Na czym polega problem? 
Bariery utrudniające bezpaństwowcom łączenie się z członkami rodziny mogą naruszać 
prawo do życia rodzinnego i stawiają czasami członków rodziny w niebezpiecznych 
sytuacjach, narażonych na inne naruszenia praw człowieka. Na przykład: 

 Bezpaństwowcy, którzy nie mają udokumentowanych związków rodzinnych, 
ponieważ odmówiono im możliwości zawarcia małżeństwa lub rejestracji urodzeń, 
prawdopodobnie będą musieli poddać się testom DNA, na które może ich nie stać, 
i/lub które mogą wymagać od nich długich i /lub niebezpiecznych podróży do 
placówek testowych. 

 Bezpaństwowi członkowie rodziny są bardziej narażeni na to, iż nie będą mogli 
legalnie przekroczyć granic, aby wziąć udział w rozmowie w ambasadzie z 
powodu braku dokumentów. W niektórych przypadkach może to zmusić ich do 
podejmowania niebezpiecznych podróży i przekraczania granic bez pozwolenia. 

 Bezpaństwowcy są bardziej narażeni na duże opóźnienia w łączeniu rodzin z 
powodu braku dokumentów i innych komplikacji, co w niektórych przypadkach 
powoduje, że członkowie rodziny stają się zdesperowani i starają się zjednoczyć z 
rodziną poprzez nieregularne i niebezpieczne sposoby. 

Co mogę zrobić jako osoba bezpośrednio pracująca z uchodźcami? 
Oto cztery czynności: Rozpoznaj, zarejestruj, skieruj i czytaj! 

1. Rozpoznaj bezpaństwowość i związane z nią wyzwania dotyczące 
łączenia rodzin 

Nie zakładaj, że każdy ma obywatelstwo lub że każdy, kto jest bezpaństwowcem, wie o 
tym, albo że bezpaństwowość wnioskodawcy lub członka jego rodziny zostanie wykryta w 
procesie sprawdzania danych uchodźcy bądź ustalania jego statusu. Weź pod uwagę 
bariery, jakie bezpaństwowcy mogą napotkać podczas łączenia rodzin, takie jak brak 
dowodu na istnienie relacji rodzinnych z powodu bezpaństwowości, i poszukaj sposobów 
ich przezwyciężenia. 

2. Udokumentuj bezpaństwowość lub oznaki bezpaństwowości 

Jeśli stwierdzisz bezpaństwowość lub potencjalną bezpaństwowość danej osoby 
udokumentuj tę informację na wszelkich dokumentach dotyczących tej osoby. Jeżeli 
formularz nie ma pola, w którym można by dokładnie zanotować bezpaństwowość lub jej 

https://statelessjourneys.org/the-issues/asylum-registration-and-screening/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/


  
 

   

 

 

oznaki, umieść tę informację w dowolnym miejscu formularza, by ją udokumentować. 
Upewnij się, że przekażesz tę informację osobie, której ona dotyczy, z zaznaczeniem, że 
może ona być ważna w przyszłości. Zachowaj kopie wszystkich istotnych dokumentów. 
Równie pomocne będzie zwrócenie się do twojej organizacji o uwzględnienie sposobów 
dokładnego dokumentowania (ryzyka) bezpaństwowości we wszystkich istotnych 
formularzach. 

3. Skieruj osoby do właściwych organów, w celu uzyskania porady, 
wsparcia oraz informacji 

Znajdź organizacje specjalizujące się w bezpaństwowości i narodowości w kraju, w którym 
pracujesz, i dowiedz się, czy mogą one zaoferować pomoc. Niektórzy z naszych członków 
mogą służyć pomocą. Pobierz nasz przewodnik/plakat dla osób pomagających 
uchodźcom oraz nasz krótki poradnik dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl. 

4. Pogłębiaj wiedzę na temat bezpaństwowości, jedności rodzin i ich 
łączenia.  

Poniżej umieszczono dodatkowe informacje. Znacznie więcej znajduje się na naszych 
stronach internetowych (linki umieszczono poniżej). Dowiedz się więcej na temat 
bezpaństwowości i połączenia rodzin tutaj: 

 From Syria to Europe (Z Syrii do Europy) (Sekcja 4) 
 Double jeopardy – Syria’s Stateless Palestinians (Podwójne zagrożenie – 

bezpaństwowi Palestyńczycy z Syrii) 
 UNHCR’s Self-Study Module on Statelessness(Moduł samokształcenia UNHCR 

dotyczący Bezpaństwowości)(str. 95) 

Co musi się zmienić na poziomie polityki? 

 Państwa powinny zagwarantować jednakowy dostęp do prawa do życia 
rodzinnego poprzez zapewnienie, że ich prawa i polityki dają jednakowy dostęp 
do łączenia rodzin bezpaństwowcom i członkom ich rodzin. 

 Państwa powinny zapewnić, aby procedury łączenia rodzin uwzględniały 
szczególne okoliczności bezpaństwowych uchodźców i członków ich rodzin, 
oferując elastyczność i pomoc w razie potrzeby. 

 Państwa oraz inne organizacje zaangażowane w łączenie rodzin powinny 
podnosić świadomość poprzez szkolenia w zakresie dokumentacji i trudności 
dowodowych dla bezpaństwowców w różnych kontekstach. 

 Państwa nie powinny wymagać od członków rodzin odbywania kosztownych 
lub ryzykownych podróży jako ułatwienia łączenia rodzin, lecz powinny oferować 
rozsądne alternatywy. 

Więcej informacji ogólnych i dodatkowe źródła 
W niektórych państwach brakuje przepisów prawnych dotyczących łączenia 
bezpaństwowców z członkami ich rodzin. W niektórych państwach istnieje luka w 
przepisach prawnych dotyczących łączenia rodzin bezpaństwowców, którym nie 
przyznano statusu uchodźcy, ale raczej udzielono im ochrony/zezwolenia na pobyt na czas 
ustalenia bezpaństwowości lub innej procedury. Niektóre państwa mają przepisy prawne 
dotyczące łączenia rodzin bezpaństwowców, ale zaniedbały stworzenie właściwego 

https://www.statelessness.eu/about/members
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-leaflet-actors.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-poster.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-leaflet-English.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf
https://www.statelessness.eu/updates/blog/double-jeopardy-syrias-stateless-palestinians
https://www.statelessness.eu/updates/blog/double-jeopardy-syrias-stateless-palestinians
https://www.statelessness.eu/updates/blog/double-jeopardy-syrias-stateless-palestinians
https://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf


  
 

   

 

 

formularza/procedury do tego celu. Nawet jeśli niezamierzone, może to stanowić 
przeszkodę dla bezpaństwowców w łączeniu się z członkami rodziny. W niektórych 
państwach istnieją przepisy prawne dotyczące łączenia tylko niektórych członków rodziny 
(zwykle dzieci pozostających na utrzymaniu oraz małżonków/partnerów). Podobnie jak w 
przypadku uchodźców w szerszym ujęciu, państwa powinny rozważyć łączenie dalszych 
członków rodziny oraz prawo zainteresowanych osób do poszanowania życia rodzinnego i 
prywatnego na mocy art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (i innych 
odpowiednich przepisów prawnych). 

Nieelastyczne procedury łączenia rodzin i ich ramy czasowe mogą powodować 
niedotrzymanie terminów i konieczność ponownego wszczęcia procedur. Jest to 
nieskuteczne dla wszystkich zaangażowanych oraz stresujące i/lub niebezpieczne dla 
bezpaństwowców. Bezpaństwowi członkowie rodziny, którzy nie posiadają dokumentów 
tożsamości lub dokumentów podróży, mogą być zmuszeni do nielegalnego przekraczania 
granic, aby stawić się na spotkanie w ambasadzie w celu ułatwienia połączenia ich rodziny. 
Niepewność, brak infrastruktury i inne komplikacje mogą oznaczać, dla nich opóźnienia lub 
niemożność stawiennictwa.

  

https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/2022/10/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/2022/10/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf


  
 

London, Wielka Brytania  
Kontakt dla mediów: +44 7522 
525673 
info@statelessness.eu 
www.statelessness.eu 

  

Europejska Sieć na rzecz Bezpaństwowców jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Anglii. Charity 
Number (Numer Organizacji Charytatywnej) 1158414. 

 

Uzyskaj więcej informacji 

European Network on Statelessness 

Stateless Journeys (Europejska Sieć na rzecz Bezpaństwowców - Podróże 
Bezpaństwowców) 

Indeks Bezpaństwowości 

UNHCR’s Ending Statelessness site (strona UNHCR Koniec z Bezpaństwowością) 

UNHCR’s Self-Study Module on Statelessness (Moduł samokształcenia UNHCR dotyczący 
Bezpaństwowości)  

Institute on Statelessness and Inclusion (Instytut ds. Bezpaństwowości i Integracji)  

Statefree (strona organizacji Statefree) 

Zapisz się na kurs w Institute on Statelessness and Inclusion (Instytucie ds. 
Bezpaństwowości i Inkluzji)  lub na University of Melbourne (Uniwersytecie w Melbourne). 

Európai szervezetek kapcsolatba léphetnek az ENS-szel képzési lehetőségekkel 
kapcsolatban. Ugyancsak feliratkozhat a levelezőlistánkra/hírlevelünkre is, követhet 

minket a közösségi médiában és támogathatja 
 

Organizacje w Europie mogą kontaktować się z European Network on Statelessness 
(Europejską Siecią na rzecz Bezpaństwowców, ENS) w sprawie możliwości szkoleniowych. 

 
Możesz również dołączyć do naszej listy mailingowej/biuletynu, śledzić nas w mediach 

społecznościowych i wesprzeć kampanię Stateless Journeys (Podróże 
Bezpaństwowców). 

 

„Po tych wszystkich miesiącach oczekiwania bardzo się boimy, że 

nasi krewni nadal nie będą mogli opuścić Syrii i że przegapią kolejne 

spotkanie w ambasadzie [holenderskiej]… Nie chcemy niczego 

więcej, jak tylko sprowadzić tutaj naszą matkę i rodzeństwo , ale 
jest tak wiele komplikacji” ponieważ jesteśmy bezpaństwowi”... 

~ Bezpaństwowa Syryjka, z którą rozmawiano w Holandii 

  

https://www.statelessness.eu/get-involved/subscribe-to-updates
https://europeannetwork.sharepoint.com/Shared%20Documents/Stateless%20Journeys/Campaign/Primers/Translated%20Primers/Hungarian/Hontalan%20Utaz%C3%A1sok
https://index.statelessness.eu/
https://www.unhcr.org/uk/ending-statelessness.html
https://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf
https://www.institutesi.org/courses
https://statefree.world/
https://www.institutesi.org/courses
https://law.unimelb.edu.au/centres/statelessness/engage/statelessness-intensive-course
mailto:info@statelessness.eu
http://www.statelessjourneys.org/
mailto:info@statelessness.eu
http://www.statelessjourneys.org/
https://statelessjourneys.org/
https://twitter.com/ENStatelessness
https://www.instagram.com/enstatelessness/
https://www.facebook.com/ENStatelessness
https://www.youtube.com/@enstatelessness
https://www.linkedin.com/company/10463498/
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