
Słowo wstępne 

 

Od zarania dziejów, ludzie, determinowani różnymi powodami, przemieszczali 

się. Zawsze jednak, określane, zwłaszcza przez historyków, „wędrówki ludów”, były 

poszukiwaniem przyjaznego terytorium, bądź też ucieczką przed wrogiem, przed 

głodem, przed różnego rodzaju klęskami. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich 

pokoleń była i jest konieczność ochrony życia. 

Współczesne stosunki międzynarodowe, w których najważniejszymi 

podmiotami są państwa, nadal w sposób szczególny obarczone są sporami, 

konfliktami, i – niestety, mimo delegalizacji ius ad bellum – wojnami. Współczesny 

egoizm państw jest wielowymiarowy, stąd też istnieje obecnie zdecydowanie 

więcej powodów do konieczności porzucania swojego miejsca, swojego domu  

i szukania bezpiecznego schronienia, które pozwoliłoby w nim w miarę godnie żyć  

i mieć nadzieję na powrót. 

Opuszczenie swojej małej ojczyzny nigdy nie było, nie jest i nie będzie łatwe. 

To się nie zmienia i nie zmieni. Ucieczka, to zawsze szczególne oderwanie siebie 

od korzeni, od rodzin, od sąsiadów, od tradycji, od grobów swoich przodków. Bycie 

uchodźcą to początkowo stan szoku, który spowodowany jest nagłą koniecznością 

bycia i współżycia z dotąd bliżej nieznanymi ludźmi, z „ich” kulturą, z „ich” 

tradycjami, z „ich” językiem. 

Niewątpliwie łatwiej uchodźcom jest wówczas, kiedy przyjmowani są ze 

zrozumieniem i sami również wykazują wolę asymilacji. Gorzej, gdy od samego 

początku uwidacznia się podział na „my” i „oni”, w którym to „oni” są synonimem 

„obcych” i „złych”. W tego rodzaju podziałach zawsze silniejszą stroną jesteśmy 

„my”, słabszą zaś „oni”. To zupełnie nieodkrywcze zdanie powinno wywoływać 

pogłębioną refleksję, prowadzącą w efekcie do szczególnego zrozumienia losów 

uchodźców i świadomego udzielania im niezbędnej pomocy. 

Wiek XX w historii ludzkości często nazywany jest wiekiem tragicznym. 

Doświadczenia dwóch wojen światowych, to nieprawdopodobna liczba wojennych 

ofiar, zniszczeń, upadków państw, powstawanie nowych, to rewolucje, zmiany 

systemów społeczno-politycznych, ruchy migracyjne. Wszystko to pokazało  

z jednej strony, do czego może doprowadzić egoizm państw oraz „jedynie słuszne” 

ideologie, z drugiej zaś strony, owe koszmarne doświadczenia przyczyniły się do 

stworzenia w obrębie prawa traktatowego regulacji, które, między innymi po 

pierwsze nakazały pokojowe rozwiązywanie sporów, po drugie zaś, spowodowały 

określenie w miarę jednolitych standardów, odnoszących się do udzielania pomocy 

i ochrony uchodźcom. 

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej po raz pierwszy w sensie 

instytucjonalnym opiekę nad uchodźcami roztoczyła Liga Narodów, decydując  

w 1922 roku o udzielaniu tzw. „paszportów nansenowskich” uchodźcom. Należne 

miejsce wśród norm traktatowych regulujących problemy uchodźców miała 

 



konwencja z 1933 roku, dotycząca statusu Urzędu Wysokiego Komisarza Ligi 

Narodów do Spraw Uchodźców, zlikwidowanego w 1939 roku. 

Do obowiązujących współcześnie regulacji traktatowych należy bezwzględnie 

Karta Narodów Zjednoczonych, dająca podstawę między innymi dla późniejszej 

Deklaracji Praw Człowieka czy Paktów Praw Człowieka. Punktem zwrotnym  

dla ulżenia losu uchodźców było utworzenie w 1951 roku Urzędu Wysokiego 

Komisarza do Spraw Uchodźców oraz uchwalenie Konwencji genewskiej, 

dotyczącej uchodźców. Owe regulacje stworzyły swoistą strukturę, której 

podstawowym zadaniem było reagowanie na problemy uchodźców, z drugiej zaś 

strony stanie na straży ustalonych i przyjętych przez państwa standardów w tej 

dziedzinie. 

Rezultatem działań ONZ w zakresie prawnej ochrony uchodźców jest kilka 

konwencji z lat: 1951, 1957, 1959, i 1963. Zatem społeczność międzynarodowa 

ustanowiła w tym względzie normy, które sama wypracowała i do przestrzegania 

których sama się zobowiązała. Niestety, oprócz dobrego systemu norm 

regulujących status migrantów, ich prawa a także ich obowiązki, należy stwierdzić, 

że implementacja owych norm do systemów prawa wewnętrznego poszczególnych 

państw, które ratyfikowały konwencję, różnie się kształtuje. 

Doświadczenia Polski w tym zakresie, zarówno przed 1945 r., a zwłaszcza po 

nim, to przede wszystkim emigracja. Należy jednak pamiętać, że począwszy od 

1990 roku, liczba imigrantów przybyłych do Polski stale rośnie; można wręcz 

stwierdzić, że w tej mierze mamy obecnie do czynienia ze zjawiskiem trwałym, 

które może jedynie różnić się intensywnością liczb napływających do naszego 

kraju uchodźców. 

Zmiany, które zaszły w naszym kraju po 1990 roku, realizowały się na wielu 

płaszczyznach. W odniesieniu do kwestii uchodźców, Rzeczpospolita Polska  

w 1991 r. przystąpiła do konwencji genewskiej z 1951 r., dotyczącej statusu 

uchodźcy i uzupełniającego ją Protokołu Nowojorskiego z 1967 r. Bez wątpienia, 

przystąpienie Polski do wyżej wymienionych konwencji w znaczącym stopniu 

przyczyniło się do pozytywnie rozpatrzonego wniosku akcesyjnego naszego 

państwa do członkostwa w Unii Europejskiej. Spowodowało także konieczność 

dostosowania polskiego prawa do standardów wynikających z konwencji, jak  

i prawa unijnego, odnoszącego się zwłaszcza do kategorii azylu i uchodźcy. 

Ponadto Polska, tak jak wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, 

poddała się wspólnemu reżimowi, odnoszącemu się przede wszystkim do reżimu 

wizowego dla obywateli państw trzecich, czy szczególnej funkcji tzw. granic 

zewnętrznych, uregulowanych w Traktacie z Schengen. 

W szczególny sposób problematykę ujednolicenia, harmonizacji polityki 

azylowej państw członkowskich Wspólnot Europejskich, określiła podpisana  

w 1990 roku Konwencja dublińska. Również późniejsze traktaty kwestię 

ujednolicenia zasad traktowały bardziej, jako politykę wspólną a nie 

międzyrządową. Do słownika pojęciowego Rada Europejska wprowadziła w 1999 



roku w Tampere określenie „Europejski Wspólny System Azylowy”. Znaczące  

w tym względzie są również Inicjatywy z Laeken, z roku 2001. 

W kontekście zaprezentowanych regulacji, również dla Polski, co oczywiste, 

wynikają liczne zobowiązania i doświadczenia. Odnoszą się one, z jednej strony do 

implementacji postanowień prawa międzynarodowego i unijnego, z drugiej zaś, do 

działań wynikających z prawa wewnętrznego. 

Prezentowana książka „Uchodźcy – azyl polityczny i status uchodźcy  

w Polsce po 1945 roku”, to publikacja rozprawy doktorskiej dr Aleksandry 

Hadzińskiej-Wyrobek, napisanej pod moim kierunkiem w Zakładzie Prawa 

Międzynarodowego Uniwersytetu Opolskiego, którego absolwentką jest Autorka. 

Dysertacja została obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim, recenzentami byli 

prof. dr hab. Michał Lis oraz prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak.  

Pani Doktor życzę powodzenia i wielu sukcesów w dokonaniach naukowych. 
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