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Monitorowanie praw podstawowych na granicach zewnętrznych UE 
powinno być prowadzone systematycznie i regularnie w odniesieniu 
do szeregu działań związanych z zarządzaniem granicami. Należą do 
nich: ochrona granicy, zatrzymania na granicach lądowych, morskich 
i powietrznych oraz funkcjonowanie mechanizmów ukierunkowanej 
pomocy, także w przypadku masowego napływu.
W ramach monitorowania bada się sposób prowadzenia tych działań. 
Należy przyjrzeć się na przykład, czy:

- ludzie na granicy są godnie traktowani;
- zwraca się odpowiednią uwagę na osoby wymagające  szczególnego 

traktowania;
- w ośrodkach pierwszego przyjęcia i ośrodkach detencyjnych dla 

imigrantów panują odpowiednie warunki życia;
- osoby mają dostęp do skutecznych środków odwoławczych.

Należy również przyjrzeć się wpływowi wdrażania planów awaryjnych na 
prawa podstawowe w przypadku dużej liczby osób przybywających na 
granicę.
23 września 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie kontroli przesiewowej. Wniosek ten nakłada na 
państwa członkowskie obowiązek ustanowienia niezależnego mechanizmu 
monitorowania. 25 maja 2021 r. Komisja zwróciła się do Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) o przygotowanie ogólnych 
wytycznych w świetle art. 7 ust. 2 proponowanego rozporządzenia 
w sprawie kontroli przesiewowej. Artykuł ten odnosi się do wsparcia, jakie 
FRA powinna zapewnić państwom członkowskim w opracowywaniu takich 
krajowych systemów monitorowania (zob. ramka poniżej).

Niniejsze ogólne 
wytyczne stanowią 
pomoc dla państw 
członkowskich 
w tworzeniu 
niezależnych krajowych 
mechanizmów 
monitorowania 
przestrzegania praw 
podstawowych 
na granicach 
zewnętrznych 
UE, zgodnie 
z proponowanym przez 
Komisję Europejską 
rozporządzeniem 
w sprawie kontroli 
przesiewowej 
z dnia 23 września 
2020 r. Agencja Praw 
Podstawowych 
Unii Europejskiej 
przygotowała niniejsze 
wytyczne na wniosek 
Komisji.
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Proponowane 
rozporządzenie 
w sprawie 
kontroli 
przesiewowej, 
art. 7
Monitorowanie 
przestrzegania 
praw 
podstawowych

[…]

2. Każde państwo członkowskie ustanawia niezależny 
mechanizm monitorowania

– aby podczas kontroli przesiewowych zapewnić zgodność 
z prawem unijnym i międzynarodowym, w tym z Kartą praw 
podstawowych;

– aby w stosownych przypadkach zapewnić zgodność 
z krajowymi przepisami dotyczącymi zatrzymania danej 
osoby, w szczególności dotyczącymi podstaw i długości 
okresu zatrzymania;

– aby zadbać o to, by skargi dotyczące nieprzestrzegania 
praw podstawowych w związku z kontrolą przesiewową, 
w tym w odniesieniu do dostępu do procedury azylowej 
i nieprzestrzegania zasady non-refoulement, były 
rozpatrywane skutecznie i bez zbędnej zwłoki.

Państwa członkowskie wprowadzają odpowiednie zabezpieczenia 
w celu zagwarantowania niezależności mechanizmu.

Agencja Praw Podstawowych UE wydaje ogólne wskazówki 
dla państw członkowskich dotyczące ustanowienia takiego 
mechanizmu i jego niezależnego funkcjonowania. Ponadto 
państwa członkowskie mogą zwrócić się do Agencji Praw 
Podstawowych UE o wsparcie w opracowaniu krajowego 
mechanizmu monitorowania, w tym zabezpieczeń w celu 
zagwarantowania niezależności takich mechanizmów, 
a także sposobów monitorowania i odpowiednich programów 
szkoleniowych.

Państwa członkowskie mogą zaprosić do udziału 
w monitorowaniu odpowiednie organizacje i podmioty krajowe, 
międzynarodowe i pozarządowe.
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I
ELEMENTY SKUTECZNYCH 
I NIEZALEŻNYCH KRAJOWYCH 
MECHANIZMÓW MONITOROWANIA 
GRANIC I ICH FUNKCJONOWANIA 
Poniższe sugerowane elementy stanowią wytyczne dla państw członkowskich podczas omawiania 
parametrów i zabezpieczeń na potrzeby ustanowienia niezależnego krajowego mechanizmu 
monitorowania granic. Pogrupowano je w osiem składowych skutecznych mechanizmów. Te niewiążące 
zalecenia obejmują szerszy zakres monitorowania zarządzania granicami niż krajowy mechanizm 
monitorowania określony w proponowanym rozporządzeniu w sprawie kontroli przesiewowej. 
Obejmują one również monitorowanie w ramach scenariusza masowego napływu migrantów. 
W załączniku I do tego dokumentu określono gwarancje praw podstawowych, które mają zastosowanie 
na granicach, a w załączniku II wymieniono materiały, które mają pomóc we właściwym stosowaniu tych 
standardów.

 1
NIEZALEŻNOŚĆ I AUTONOMIA 
OPERACYJNA

•
Krajowe mechanizmy 
monitorowania granic powinny 
być wolne od jakichkolwiek 
powiązań instytucjonalnych 
z organami odpowiedzialnymi za 
zarządzanie granicami i migracją.

•
Personel krajowych 
mechanizmów monitorowania 
granic powinien być rekrutowany 
na podstawie przejrzystych 
procedur, takich jak procedury 
stosowane do rekrutacji 
funkcjonariuszy publicznych 
lub pracowników niezależnych 
ustawowych organów 
państwowych. Należy położyć 
szczególny nacisk na unikanie 
konfliktów interesów.

•
Należy zagwarantować w prawie 
pełną niezależność krajowego 
podmiotu monitorującego prawa 
podstawowe na granicach, aby 
mechanizm mógł być wolny 
od wszelkich niepożądanych 
wpływów zewnętrznych.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0612
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•
Rozważając gwarancje 
niezależności i autonomii 
operacyjnej swoich krajowych 
mechanizmów monitorowania, 
państwa członkowskie 
mogą czerpać inspirację 
z następujących wytycznych: 
zasad paryskich Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (ONZ) 
dla krajowych instytucji praw 
człowieka; zalecenia Komitetu 
Ministrów Rady Europy  
CM/Rec(2021)1 w odniesieniu 
do aspektów autonomii, 
składu, multidyscyplinarnego 
charakteru oraz odpowiednich 
zasobów ludzkich i finansowych; 
oraz wytycznych w sprawie 
krajowych mechanizmów 
zapobiegawczych, które 
Podkomitet do spraw 
Zapobiegania Torturom 
oraz Innemu Okrutnemu, 
Nieludzkiemu lub Poniżającemu 
Traktowaniu albo Karaniu 
opracował jako dokument 
odniesienia na potrzeby 
niezależności i autonomii 
operacyjnej krajowych 
mechanizmów monitorowania.

 Źródła: •ONZ, Zasady dotyczące statusu i funkcjonowania krajowych instytucji powołanych do ochrony i promocji 
praw człowieka (zasady paryskie), przyjęte rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 48/134, 20 grudnia 1993 r.; 
•FRA, Silne i skuteczne krajowe instytucje praw człowieka: wyzwania, obiecujące praktyki i możliwości, wrzesień 2020 r; 
•Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) i Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych 
ds. Uchodźców (UNHCR), wspólne konsultacje w sprawie niezależnych krajowych mechanizmów monitorowania 
proponowanych w nowym pakcie o migracji i azylu, 23 lutego 2021 r.; •Europejska Sieć Krajowych Instytucji Praw Człowieka 
(ENNHRI), opinia ENNHRI w sprawie niezależnych mechanizmów monitorowania praw człowieka na granicach w ramach 
nowego paktu o migracji i azylu, marzec 2021 r.; •Rada Europy, Komitet Ministrów, zalecenie CM/Rec(2021)1 Komitetu 
Ministrów dla państw członkowskich w sprawie rozwoju i wzmocnienia skutecznych, pluralistycznych i niezależnych krajowych 
instytucji praw człowieka, 31 marca 2021 r.; •Europejski Komitet do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub 
Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, 30. sprawozdanie ogólne CPT, maj 2021 r., pkt 20 i 21; •Organizacja Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie (OBWE), Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Border police monitoring in the OSCE 
region: A discussion of the need and basis for human rights monitoring of border police practices [Monitoring policji 
granicznej w regionie OBWE: dyskusja na temat potrzeby i podstawy monitorowania praw człowieka w odniesieniu do 
praktyk policji granicznej], 5 maja 2021 r., sekcja 6; •Parlament Europejski, rezolucja w sprawie sprawozdania rocznego 
z funkcjonowania strefy Schengen, 2019/2196(INI), 8 lipca 2021 r., pkt 18; •UNHCR Grecja, Europejskie Biuro Regionalne OHCHR 
i ENNHRI, Ten points to guide the establishment of an independent and effective national border monitoring mechanism in 
Greece [Dziesięć punktów, którymi należy się kierować przy tworzeniu niezależnego i skutecznego krajowego mechanizmu 
monitorowania granic w Grecji], 9 września 2021 r.

W ramach mechanizmu należy 
zapewnić autonomię operacyjną 
i prawo do podejmowania działań 
z własnej inicjatywy, również 
w sytuacjach nadzwyczajnych.

•

Mechanizm ten powinien 
ustanowić własne procedury 
i metody pracy w ramach 
swojego mandatu.

•

Mechanizm powinien 
zapewniać swoim pracownikom 
bezpieczeństwo podczas 
wykonywania przez nich 
obowiązków. Obejmuje to 
wprowadzenie do prawa 
krajowego gwarancji 
chroniących pracowników przed 
odpowiedzialnością prawną 
za działalność zawodową 
prowadzoną w dobrej wierze 
w ramach mandatu mechanizmu.

•

Funkcjonowanie mechanizmu 
powinno podlegać okresowej 
ocenie pod kątem jego 
efektywności, skuteczności 
i niezależności na podstawie 
obiektywnych wskaźników. 
Podmioty opracowujące ten 
proces mogą czerpać inspirację 
z okresowej procedury 
akredytacji, którą krajowe 
instytucje praw człowieka stosują 
do oceny swojej niezależności 
i skuteczności.

•

https://ennhri.org/about-nhris/un-paris-principles-and-accreditation/
https://ennhri.org/about-nhris/un-paris-principles-and-accreditation/
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a1f4da
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a1f4da
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a1f4da
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/OP/12/5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/OP/12/5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/OP/12/5&Lang=en
https://www.ohchr.org/en/hrBodies/opcat/pages/nationalpreventivemechanisms.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrBodies/opcat/pages/nationalpreventivemechanisms.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrBodies/opcat/pages/nationalpreventivemechanisms.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrBodies/opcat/pages/nationalpreventivemechanisms.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrBodies/opcat/pages/nationalpreventivemechanisms.aspx
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/principles-relating-status-national-institutions-paris
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/principles-relating-status-national-institutions-paris
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/strong-effective-nhris
https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2596&LangID=E
https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2596&LangID=E
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a1f4da
https://rm.coe.int/1680a25e6b
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0350_PL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0350_PL.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/GANHRISSubCommitteeAccreditation.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/GANHRISSubCommitteeAccreditation.aspx
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 2
ZAKRES TEMATYCZNY MANDATU

Mechanizm powinien mieć 
szeroki mandat tematyczny: 
monitorowanie faktycznego 
wdrażania gwarancji praw 
podstawowych – w tym godnych 
warunków życia pod względem 
dostarczania żywności, odzieży, 
tymczasowego schronienia 
i opieki zdrowotnej – podczas 
odprawy granicznej i ochrony 
granicy w rozumieniu kodeksu 
granicznego Schengen oraz 
przy pierwszej rejestracji 
nowo przybyłych na granicach 
zewnętrznych UE lub w ich 
pobliżu.

• •
Mechanizm ten powinien mieć 
nieograniczony dostęp do 
wszystkich operacji granicznych 
w dowolnym momencie. 
Powinien mieć dostęp do zdalnej 
ochrony granic, monitorowania 
zatrzymań i inspekcji wszystkich 
wyznaczonych obszarów 
zatrzymania.

•
Organy państwowe powinny 
ułatwiać funkcjonowanie 
mechanizmu bez zbędnych 
ograniczeń geograficznych 
i proceduralnych.

 Źródła: •ONZ, Zasady dotyczące statusu i funkcjonowania krajowych instytucji powołanych do ochrony i promocji 
praw człowieka (zasady paryskie), przyjęte rezolucją Zg romadzenie Ogólnego ONZ 48/134, 20 grudnia 1993 r.; 
•Europejska Rada ds. Uchodźców i Wypędzonych i in., wspólne oświadczenie: Turning rhetoric into reality: New monitoring 
mechanism at European borders should ensure fundamental rights and accountability [Urzeczywistnienie retoryki: 
nowy mechanizm monitorowania na granicach europejskich powinien zapewniać prawa podstawowe i rozliczalność], 
10 listopada 2020 r.; •OHCHR i UNHCR, wspólne konsultacje w sprawie niezależnych krajowych mechanizmów monitorowania 
proponowanych w nowym pakcie o migracji i azylu, 23 lutego 2021 r.; •ENNHRI, opinia ENNHRI w sprawie niezależnych 
mechanizmów monitorowania praw człowieka na granicach w ramach nowego paktu o migracji i azylu, marzec 2021 r.; 
•OBWE, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Border police monitoring in the OSCE region: A discussion of 
the need and basis for human rights monitoring of border police practices [Monitoring policji granicznej w regionie OBWE: 
dyskusja na temat potrzeby i podstawy monitorowania praw człowieka w odniesieniu do praktyk policji granicznej], 5 maja 
2021 r., sekcja 6; •UNHCR Grecja, Europejskie Biuro Regionalne OHCHR i ENNHRI, Ten points to guide the establishment of an 
independent and effective national border monitoring mechanism in Greece [Dziesięć punktów, którymi należy się kierować 
przy tworzeniu niezależnego i skutecznego krajowego mechanizmu monitorowania granic w Grecji], 9 września 2021 r.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj?locale=pl
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj?locale=pl
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/principles-relating-status-national-institutions-paris
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/principles-relating-status-national-institutions-paris
https://ecre.org/turning-rhetoric-into-reality-new-monitoring-mechanism-at-european-borders-should-ensure-fundamental-rights-and-accountability/
https://ecre.org/turning-rhetoric-into-reality-new-monitoring-mechanism-at-european-borders-should-ensure-fundamental-rights-and-accountability/
https://ecre.org/turning-rhetoric-into-reality-new-monitoring-mechanism-at-european-borders-should-ensure-fundamental-rights-and-accountability/
https://ecre.org/turning-rhetoric-into-reality-new-monitoring-mechanism-at-european-borders-should-ensure-fundamental-rights-and-accountability/
https://ecre.org/turning-rhetoric-into-reality-new-monitoring-mechanism-at-european-borders-should-ensure-fundamental-rights-and-accountability/
https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2596&LangID=E
https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2596&LangID=E
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
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 Źródła: •Europejska Rada ds. Uchodźców i Wypędzonych i in., wspólne oświadczenie: Turning rhetoric into reality: 
New monitoring mechanism at European borders should ensure fundamental rights and accountability [Urzeczywistnienie 
retoryki: nowy mechanizm monitorowania na granicach europejskich powinien zapewniać prawa podstawowe i rozliczalność], 
10 listopada 2020 r.; •OHCHR i UNHCR, wspólne konsultacje w sprawie niezależnych krajowych mechanizmów monitorowania 
proponowanych w nowym pakcie o migracji i azylu, 23 lutego 2021 r.; •ENNHRI, opinia ENNHRI w sprawie niezależnych 
mechanizmów monitorowania praw człowieka na granicach w ramach nowego paktu o migracji i azylu, marzec 2021 r.; 
•Europejski Komitet do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, 
30. sprawozdanie ogólne CPT, maj 2021 r., pkt 21; •OBWE, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Border police 
monitoring in the OSCE region: A discussion of the need and basis for human rights monitoring of border police practices 
[Monitoring policji granicznej w regionie OBWE: dyskusja na temat potrzeby i podstawy monitorowania praw człowieka 
w odniesieniu do praktyk policji granicznej], 5 maja 2021 r., sekcja 6; •UNHCR Grecja, Europejskie Biuro Regionalne OHCHR 
i ENNHRI, Ten points to guide the establishment of an independent and effective national border monitoring mechanism in 
Greece [Dziesięć punktów, którymi należy się kierować przy tworzeniu niezależnego i skutecznego krajowego mechanizmu 
monitorowania granic w Grecji], 9 września 2021 r.

 3
UPRAWNIENIA MECHANIZMU 
MONITOROWANIA

Mechanizm monitorowania 
powinien mieć niezbędną 
konfigurację i poziom 
uprawnień do przeprowadzania 
okresowych i doraźnych 
wizyt oraz zapowiedzianych 
i niezapowiedzianych wizyt – 
na podstawie oceny ryzyka 
związanego z prawami 
podstawowymi.

•

Mechanizm ten powinien 
mieć nieograniczony dostęp, 
w dowolnym momencie – nawet 
w sytuacjach nadzwyczajnych 
i masowego napływu – do 
wszystkich obszarów, na których 
prowadzone są działania 
w zakresie zarządzania granicami 
na granicach powietrznych, 
lądowych i morskich, oraz do 
wszystkich miejsc pierwszego 
przyjęcia i zatrzymywania 
obywateli państw trzecich na 
granicach lub w ich pobliżu.

•

Mechanizm ten powinien mieć 
prawo i niezbędne uprawnienia 
do dostępu do wszelkich 
dokumentów, rejestrów 
i ewidencji, w tym plików, nagrań 
wideo i rejestrów elektronicznych, 
mających znaczenie dla jego 
mandatu.

•

•
Mechanizm ten powinien 
mieć prawo do obserwowania 
patrolowania i zatrzymań 
przeprowadzanych przez osoby 
zajmujące się ochroną granicy 
(tzw. patrolowanie towarzyszące) 
z zachowaniem odpowiednich 
środków ostrożności na potrzeby 
bezpieczeństwa i ochrony 
wszystkich zaangażowanych osób.

•
Mechanizm powinien mieć 
prawo do rejestrowania (zdjęcia, 
nagrania wideo lub dźwięku) 
swoich działań w dowolnym 
miejscu i w dowolnym momencie, 
z zachowaniem należytej 
ostrożności w odniesieniu do 
prywatności, bezpieczeństwa 
i ochrony.

•
Mechanizm ten powinien być 
uprawniony do bezpośredniego 
komunikowania się z organami 
dochodzeniowymi, zarówno 
wewnętrznymi organami 
dyscyplinarnymi, jak 
i prokuratorami, jeżeli podczas 
monitorowania ujawniono 
nadużycia.

•
Mechanizm ten powinien mieć 
prawo do wysłuchania wszystkich 
zainteresowanych osób podczas 
monitorowania procedur składania 
skarg dotyczących naruszeń 
praw podstawowych. Obejmuje 
to świadków i domniemane 
ofiary, dyskrecję i poszanowanie 
poufności otrzymanych 
informacji i źródeł, z którymi się 
konsultowano.

•
Obserwatorzy zaangażowani 
w mechanizm muszą przestrzegać 
przepisów krajowych państwa 
członkowskiego, w którym 
wykonują swoje zadania.

https://ecre.org/turning-rhetoric-into-reality-new-monitoring-mechanism-at-european-borders-should-ensure-fundamental-rights-and-accountability/
https://ecre.org/turning-rhetoric-into-reality-new-monitoring-mechanism-at-european-borders-should-ensure-fundamental-rights-and-accountability/
https://ecre.org/turning-rhetoric-into-reality-new-monitoring-mechanism-at-european-borders-should-ensure-fundamental-rights-and-accountability/
https://ecre.org/turning-rhetoric-into-reality-new-monitoring-mechanism-at-european-borders-should-ensure-fundamental-rights-and-accountability/
https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2596&LangID=E
https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2596&LangID=E
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
https://rm.coe.int/1680a25e6b
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
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 Źródła: •ENNHRI, opinia ENNHRI w sprawie niezależnych mechanizmów 
monitorowania praw człowieka na granicach w ramach nowego paktu o migracji 
i azylu, marzec 2021 r.; •Europejski Komitet do spraw Zapobiegania Torturom oraz 
Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, 30. sprawozdanie 
ogólne CPT, maj 2021 r., pkt 20 i 21; •UNHCR Grecja, Biuro Regionalne OHCHR Europe 
i ENNHRI, Ten points to guide the establishment of an independent and effective 
national border monitoring mechanism in Greece [Dziesięć punktów, którymi 
należy się kierować przy tworzeniu niezależnego i skutecznego krajowego 
mechanizmu monitorowania granic w Grecji], 9 września 2021 r.

 4
WIEDZA FACHOWA MECHANIZMU 
MONITOROWANIA

Na potrzeby swojej misji 
mechanizm ten powinien 
dysponować odpowiednim 
personelem. Personel 
wykonujący zadania w zakresie 
monitorowania na granicach 
powinien posiadać odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie 
w zakresie norm dotyczących 
praw człowieka i praw 
podstawowych określonych 
w prawie międzynarodowym, 
unijnym i krajowym oraz 
w odpowiednim orzecznictwie. 
Powinien również posiadać 
wiedzę teoretyczną 
i doświadczenie praktyczne 
w zakresie monitorowania 
praw podstawowych, 
dysponując solidną wiedzą 
na temat zasad, procedur 
i technik monitorowania. 
Ponadto personel powinien 
dysponować solidną wiedzą 
w dziedzinie azylu, zarządzania 
granicami i powrotów, w tym 
w zakresie specyficznych 
potrzeb osób wymagających 
szczególnego traktowania. 
Powinien także mieć praktyczne 
doświadczenie w monitorowaniu 
praw człowieka, ocenie 
proporcjonalności użycia 
siły oraz we współpracy 
z organami ścigania. Ta wiedza 
i doświadczenie są istotnym 
dodatkowym atutem 
ułatwiającym skuteczne 
prowadzenie działań 
monitorujących, w połączeniu 
z odpowiednim poziomem 
poświadczenia bezpieczeństwa 
obserwatorów.

•
W ramach mechanizmu 
należy stosować podejście 
multidyscyplinarne, w jak 
największym stopniu włączając 
do zespołów monitorujących 
prawników, pracowników sektora 
zdrowia, ekspertów w dziedzinie 
kryminalistyki, specjalistów 
ds. ochrony dzieci oraz 
tłumaczy ustnych i mediatorów 
kulturowych. Zespoły te powinny 
być zróżnicowane pod względem 
płci i pochodzenia. Pracownicy 
służby zdrowia powinni mieć 
doświadczenie w ocenie urazów 
fizycznych lub psychicznych oraz 
oznak złego traktowania.

•
Mechanizm ten powinien 
zapewniać pracownikom 
regularne szkolenia w miejscu 
pracy.

•

Mechanizm ten powinien 
ściśle współpracować z innymi 
mechanizmami monitorowania 
praw człowieka, organizacjami 
pozarządowymi i instytucjami 
społeczeństwa obywatelskiego 
działającymi w dziedzinie 
praw podstawowych, a także 
z ekspertami akademickimi 
i innymi wykwalifikowanymi 
ekspertami w celu wymiany 
informacji i wiedzy, bez 
uszczerbku dla niezależności 
mechanizmu.

•

http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
https://rm.coe.int/1680a25e6b
https://rm.coe.int/1680a25e6b
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
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 Źródła: •ONZ, Zasady dotyczące statusu i funkcjonowania krajowych instytucji powołanych do ochrony i promocji praw 
człowieka (zasady paryskie), przyjęte rezolucją Zgromadzenie Ogólnego ONZ 48/134, 20 grudnia 1993 r.; 
•FRA, Silne i skuteczne krajowe instytucje praw człowieka: wyzwania, obiecujące praktyki i możliwości, wrzesień 2020 r.; 
•Europejska Rada ds. Uchodźców i Wypędzonych i in., wspólne oświadczenie: Turning rhetoric into reality: New monitoring 
mechanism at European borders should ensure fundamental rights and accountability [Urzeczywistnienie retoryki: nowy 
mechanizm monitorowania na granicach europejskich powinien zapewniać prawa podstawowe i rozliczalność], 10 listopada 
2020 r.; •OHCHR i UNHCR, wspólne konsultacje w sprawie niezależnych krajowych mechanizmów monitorowania proponowanych 
w nowym pakcie o migracji i azylu, 23 lutego 2021 r., •ENNHRI, opinia ENNHRI w sprawie niezależnych mechanizmów 
monitorowania praw człowieka na granicach w ramach nowego paktu o migracji i azylu, marzec 2021 r.; • rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1148 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Zintegrowanego 
Zarządzania Granicami, Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, PE/57/2021/INIT, 
Dz.U. L 251 z 15.7.2021, s. 48; • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1147 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające 
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, PE/56/2021/INIT, Dz.U. L 251 z 15.7.2021, s. 1; •Rada Europy, Komitet Ministrów, zalecenie 
CM/Rec(2021)1 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie rozwoju i wzmocnienia skutecznych, pluralistycznych 
i niezależnych krajowych instytucji praw człowieka, 31 marca 2021 r.; •OBWE, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, 
Border police monitoring in the OSCE region: A discussion of the need and basis for human rights monitoring of border police 
practices [Monitoring policji granicznej w regionie OBWE: dyskusja na temat potrzeby i podstawy monitorowania praw człowieka 
w odniesieniu do praktyk policji granicznej], 5 maja 2021 r., sekcja 6; •Parlament Europejski, rezolucja w sprawie sprawozdania 
rocznego z funkcjonowania strefy Schengen, 2019/2196(INI), 8 lipca 2021 r., pkt 18; •UNHCR Grecja, Europejskie Biuro Regionalne 
OHCHR i ENNHRI, Ten points to guide the establishment of an independent and effective national border monitoring mechanism 
in Greece [Dziesięć punktów, którymi należy się kierować przy tworzeniu niezależnego i skutecznego krajowego mechanizmu 
monitorowania granic w Grecji], 9 września 2021 r.

 5
ZASOBY I FINANSOWANIE

Finansowanie mechanizmu 
monitorowania powinno być 
zgodne z zasadą niezależności. 
Można to osiągnąć poprzez 
modelowanie finansowania 
na podstawie finansowania 
innych niezależnych organów 
ustawowych, takich jak instytucje 
rzecznika praw obywatelskich, 
organy ds. równości i instytucje 
praw człowieka.

• •
Finansowanie mechanizmu 
powinno być wystarczające 
do realizacji jego zadań 
w zakresie monitorowania, 
zatrudniania odpowiednio 
wykwalifikowanego personelu 
i nabywania odpowiedniego 
wyposażenia, oprócz wsparcia 
administracyjnego, regularnych 
działań szkoleniowych itp.

•
Mechanizm ten powinien 
mieć dostęp do funduszy UE 
na potrzeby finansowania 
jego działalności. Fundusze 
te obejmują Instrument 
Wsparcia Finansowego na 
rzecz Zarządzania Granicami 
i Polityki Wizowej, Fundusz 
Azylu, Migracji i Integracji oraz 
jego program dotacji na pomoc 
w sytuacjach nadzwyczajnych, 
za który odpowiedzialna jest 
Dyrekcja Generalna Komisji 
Europejskiej ds. Migracji i Spraw 
Wewnętrznych.

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/principles-relating-status-national-institutions-paris
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/principles-relating-status-national-institutions-paris
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/strong-effective-nhris
https://ecre.org/turning-rhetoric-into-reality-new-monitoring-mechanism-at-european-borders-should-ensure-fundamental-rights-and-accountability/
https://ecre.org/turning-rhetoric-into-reality-new-monitoring-mechanism-at-european-borders-should-ensure-fundamental-rights-and-accountability/
https://ecre.org/turning-rhetoric-into-reality-new-monitoring-mechanism-at-european-borders-should-ensure-fundamental-rights-and-accountability/
https://ecre.org/turning-rhetoric-into-reality-new-monitoring-mechanism-at-european-borders-should-ensure-fundamental-rights-and-accountability/
https://ecre.org/turning-rhetoric-into-reality-new-monitoring-mechanism-at-european-borders-should-ensure-fundamental-rights-and-accountability/
https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2596&LangID=E
https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2596&LangID=E
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1147
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a1f4da
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a1f4da
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0350_PL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0350_PL.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1147
https://eufondovi.mup.hr/UserDocsImages/dokumenti/Ares(2017)4658757 EMAS Guide for Applicants_FINAL_Sept2017.pdf
https://eufondovi.mup.hr/UserDocsImages/dokumenti/Ares(2017)4658757 EMAS Guide for Applicants_FINAL_Sept2017.pdf
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 6
SPRAWOZDAWCZOŚĆ, PRZEJRZYSTOŚĆ 
I ROZLICZALNOŚĆ

 Źródła: •OHCHR i UNHCR, wspólne konsultacje 
w sprawie niezależnych krajowych mechanizmów 
monitorowania proponowanych w nowym pakcie o migracji 
i azylu, 23 lutego 2021 r.; •ENNHRI, opinia ENNHRI w sprawie 
niezależnych mechanizmów monitorowania praw człowieka 
na granicach w ramach nowego paktu o migracji i azylu, 
marzec 2021 r.; •OBWE, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw 
Człowieka, Border police monitoring in the OSCE region: 
A discussion of the need and basis for human rights monitoring 
of border police practices [Monitoring policji granicznej 
w regionie OBWE: dyskusja na temat potrzeby i podstawy 
monitorowania praw człowieka w odniesieniu do praktyk policji 
granicznej], 5 maja 2021 r., sekcja 6; •UNHCR Grecja, Europejskie 
Biuro Regionalne OHCHR i ENNHRI, Ten points to guide the 
establishment of an independent and effective national border 
monitoring mechanism in Greece [Dziesięć punktów, którymi 
należy się kierować przy tworzeniu niezależnego i skutecznego 
krajowego mechanizmu monitorowania granic w Grecji], 
9 września 2021 r.

Mechanizm powinien publicznie 
przedstawiać własne ustalenia 
i zalecenia właściwym organom 
państwowym i parlamentowi 
narodowemu.

•

W ramach mechanizmu należy 
informować o działaniach 
naprawczych, które właściwe 
organy państwowe podejmują 
w odpowiedzi na jego zalecenia.

•

Mechanizm ten powinien 
zapewniać coroczne publiczne 
sprawozdanie ze swojej pracy.

•

Podstawowe działania 
mechanizmu powinny być 
regularnie oceniane na podstawie 
prognoz (ex ante) i rzeczywistych 
wyników (ex post).

•

Ogólna skuteczność mechanizmu 
powinna być oceniana 
zewnętrznie i niezależnie od 
jego celów. Ocenę tę należy 
przeprowadzać w perspektywie 
wieloletniej zgodnie z uznanymi 
standardami zawodowymi, 
z myślą o zwiększeniu 
przejrzystości i wniesieniu 
wkładu w przegląd niezależności 
mechanizmu, a także w decyzje 
w sprawie finansowania.

•

https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2596&LangID=E
https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2596&LangID=E
https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2596&LangID=E
https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2596&LangID=E
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
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 7
SYNERGIA Z ISTNIEJĄCYMI 
MECHANIZMAMI MONITOROWANIA

 Źródła: •Institut de Droit International, Mass migrations – Final Resolution [Masowa migracja – rezolucja końcowa], 
9 września 2017 r. , art. 20 („Koordynacja i współpraca”); •OHCHR i UNHCR, wspólne konsultacje w sprawie niezależnych 
krajowych mechanizmów monitorowania proponowanych w nowym pakcie o migracji i azylu, 23 lutego 2021 r.; •ENNHRI, opinia 
ENNHRI w sprawie niezależnych mechanizmów monitorowania praw człowieka na granicach w ramach nowego paktu o migracji 
i azylu, marzec 2021 r.; •Rada Europy, Komitet Ministrów, zalecenie CM/Rec(2021)1 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich 
w sprawie rozwoju i wzmocnienia skutecznych, pluralistycznych i niezależnych krajowych instytucji praw człowieka, 31 marca 
2021 r.; •OBWE, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Border police monitoring in the OSCE region: A discussion 
of the need and basis for human rights monitoring of border police practices [Monitoring policji granicznej w regionie OBWE: 
dyskusja na temat potrzeby i podstawy monitorowania praw człowieka w odniesieniu do praktyk policji granicznej], 5 maja 
2021 r., sekcja 6; •rozporządzenie Rady w sprawie ustanowienia i funkcjonowania mechanizmu oceny i monitorowania w celu 
weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1053/2013, art. 11; •Parlament Europejski, 
rezolucja w sprawie sprawozdania rocznego z funkcjonowania strefy Schengen, 2019/2196(INI), 8 lipca 2021 r., pkt 18; •UNHCR 
Grecja, Europejskie Biuro Regionalne OHCHR i ENNHRI, Ten points to guide the establishment of an independent and effective 
national border monitoring mechanism in Greece [Dziesięć punktów, którymi należy się kierować przy tworzeniu niezależnego 
i skutecznego krajowego mechanizmu monitorowania granic w Grecji], 9 września 2021 r.

W programowaniu prac 
mechanizmu należy uwzględniać 
informacje od osób trzecich, 
w tym ustawowych krajowych 
organów ds. praw człowieka, 
organizacji pozarządowych, 
podmiotów UE i organizacji 
międzynarodowych.

•

Oprócz wymiany informacji 
mechanizm powinien zapewniać 
spójność i komplementarność 
z istniejącymi krajowymi, 
regionalnymi 
i międzynarodowymi 
organami monitorującymi 
prawa człowieka, aby 
zmaksymalizować synergie 
i wzmocnić ochronę praw 
podstawowych.

•

•
Mechanizm ten powinien 
ustanawiać i utrzymywać 
programy współpracy i stosunki 
robocze z krajowymi, 
regionalnymi i międzynarodowymi 
organami odpowiedzialnymi za 
propagowanie i ochronę praw 
człowieka i praw podstawowych, 
w szczególności z krajowymi 
instytucjami praw człowieka 
i instytucjami rzecznika praw 
obywatelskich.

•
Zadania i działania mechanizmu 
powinny opierać się na 
istniejących mandatach 
w zakresie monitorowania 
na szczeblu krajowym 
(np. krajowych instytucji 
zajmujących się prawami 
człowieka i rzeczników praw 
obywatelskich, krajowych 
mechanizmów prewencji 
i systemów monitorowania 
przymusowych powrotów 
ustanowionych na mocy 
dyrektywy powrotowej), 
regionalnym (np. Rady Europy) 
i międzynarodowym (np. ONZ).

•
Mechanizm ten powinien 
przekazywać swoje ustalenia 
na potrzeby mechanizmu oceny 
i monitorowania Schengen oraz 
ocen narażenia przeprowadzanych 
na podstawie rozporządzenia (UE) 
2019/1896, a także krajowych 
komitetów monitorujących 
odpowiedzialnych za zapewnienie 
spełnienia wymogów warunkowości 
w odniesieniu do wszystkich 
odpowiednich funduszy UE, 
w szczególności unijnych funduszy na 
rzecz migracji i zarządzania granicami.

•
Zadania i działania mechanizmu 
powinny uzupełniać działania 
urzędnika ds. praw podstawowych 
Fronteksu, Europejskiej Agencji Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej na podstawie 
rozporządzenia (UE) 2019/1896, 
w tym wzajemne wykorzystywanie 
ustaleń drugiej strony jako źródeł 
informacji. Aby to osiągnąć, krajowy 
mechanizm monitorowania 
powinien uzgodnić swoje działania 
w zakresie monitorowania z planami 
operacyjnymi Fronteksu i wymieniać 
informacje w celu maksymalizacji 
synergii.

https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/08/16-RES-FINAL-EN.pdf
https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2596&LangID=E
https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2596&LangID=E
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a1f4da
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://www.osce.org/odihr/486020
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/922
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/922
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0350_PL.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://ennhri.org/our-members/
https://ennhri.org/our-members/
https://eno.ombudsman.europa.eu/home.html
https://eno.ombudsman.europa.eu/home.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32008L0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1896
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1896
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1896
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 8
WSPÓŁPRACA Z KRAJOWYMI ORGANAMI 
GRANICZNYMI I MIGRACYJNYMI

 Źródła: •Institut de Droit International, Mass migrations – 
Final resolution [Masowa migracja – rezolucja końcowa], 9 września 
2017r., art. 20 („Koordynacja i współpraca”); •FRA, Border controls 
and fundamental rights at external land borders – Practical 
guidance [Kontrole graniczne a prawa podstawowe na zewnętrznych 
granicach lądowych – praktyczne wskazówki], 15 lipca 2020 r., pkt 9; •OHCHR 
i UNHCR, wspólne konsultacje w sprawie niezależnych krajowych mechanizmów 
monitorowania proponowanych w nowym pakcie o migracji i azylu, 23 lutego 2021 r.; 
•ENNHRI, opinia ENNHRI w sprawie niezależnych mechanizmów monitorowania 
praw człowieka na granicach w ramach nowego paktu o migracji i azylu, marzec 
2021 r.; •UNHCR Grecja, Europejskie Biuro Regionalne OHCHR i ENNHRI, Ten points to 
guide the establishment of an independent and effective national border monitoring 
mechanism in Greece [Dziesięć punktów, którymi należy się kierować przy tworzeniu 
niezależnego i skutecznego krajowego mechanizmu monitorowania granic w Grecji], 
9 września 2021 r.

Przepisy ustanawiające krajowy 
mechanizm monitorowania 
powinny zawierać odniesienie do 
spoczywającego na krajowych 
organach zarządzania granicami 
i migracją obowiązku współpracy 
w stosownych przypadkach 
z mechanizmem, w tym przez 
regularną wymianę informacji, 
jak stanowi art. 3 ust. 1 lit. e) 
rozporządzenia (UE) 2019/1896.

•
W przepisach krajowych należy 
podkreślić, że krajowe organy 
odpowiedzialne za zarządzanie 
granicami i migracją mają 
obowiązek współpracować 
z mechanizmem monitorowania 
i przestrzegać jego mandatu 
oraz że powinny one być 
informowane o wszelkich 
wytycznych wydawanych 
przez podmiot monitorujący – 
w ramach konstruktywnej 
i życzliwej współpracy.

•

https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/08/16-RES-FINAL-EN.pdf
https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/08/16-RES-FINAL-EN.pdf
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/border-controls-and-fundamental-rights-external-land-borders
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/border-controls-and-fundamental-rights-external-land-borders
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/border-controls-and-fundamental-rights-external-land-borders
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/border-controls-and-fundamental-rights-external-land-borders
https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2596&LangID=E
https://europe.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2596&LangID=E
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
http://ennhri.org/our-work/topics/asylum-and-migration/opinion-on-independent-human-rights-monitoring-mechanisms-at-borders-under-the-eu-pact-on-migration-and-asylum/
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1896
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II
KONTEKST POLITYCZNY I CELE

Monitorowanie praw podstawowych jest zasadniczym narzędziem ochrony tych praw. Jest to proces 
obejmujący różne działania mające na celu gromadzenie, weryfikowanie i analizowanie informacji 
dotyczących poszanowania praw podstawowych na granicach na potrzeby ustalenia, czy procedury 
zarządzania granicami stosowane przez podmioty państwowe są zgodne z prawem międzynarodowym 
i unijnym, w tym z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

Organy międzynarodowe, regionalne i krajowe regularnie monitorują przestrzeganie praw człowieka. 
Na przykład Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Wysoki Komisarz Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) posiadają szczególne uprawnienia w zakresie ochrony: 
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w kontekście konfliktów zbrojnych, a UNHCR 
w odniesieniu do ochrony uchodźców na mocy konwencji genewskiej z 1951 r. dotyczącej 
uchodźców i protokołu do niej z 1967 r. Ponadto Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka 
(OHCHR) odgrywa istotną rolę w monitorowaniu praw człowieka, zwłaszcza dzięki obecności 
w terenie. Podobną rolę odgrywają specjalne procedury Rady Praw Człowieka ONZ.

W Protokole fakultatywnym z 2002 r. do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur 
oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (OPCAT) 
oraz w Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu 
traktowaniu albo karaniu z 1987 r. ustanowiono organy monitorujące, przyznając im 
nieograniczone prawa dostępu do osób, miejsc i odpowiednich dokumentów. Wspomniane wyżej 
uniwersalne i regionalne organy przeprowadzają regularne wizyty monitorujące w miejscach 
pozbawienia wolności, w tym na granicach: Podkomitet do spraw Zapobiegania Torturom oraz 
Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (SPT), Europejski 
Komitet do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo 
Karaniu (CPT) oraz krajowe mechanizmy prewencji utworzone przez państwa-strony w ramach 
OPCAT.

https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070300192/O/D20070192.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070300192/O/D20070192.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19950460238/O/D19950238.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19950460238/O/D19950238.pdf
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Komisja Europejska zachęca do ustanowienia mechanizmów monitorowania granic na mocy prawa 
krajowego, mimo że dotychczas nie ma takiego obowiązku w prawie Unii. Komisja Europejska zwróciła 
się do FRA o przygotowanie niniejszych wytycznych, aby pomóc państwom członkowskim w rozważaniu 
ustanowienia takich mechanizmów na szczeblu krajowym, nawet przed przyjęciem rozporządzenia 
w sprawie kontroli przesiewowej i niezależnie od jego przyjęcia. W kontekście masowego napływu osób 
uciekających przed wojną w Ukrainie kwestia monitorowania granic jest jeszcze bardziej aktualna.
Skuteczny i niezależny system monitorowania granic w zakresie praw podstawowych ma charakter 
prewencyjny, ponieważ zmniejsza ryzyko naruszeń praw podstawowych. Zwiększa również ochronę 
ofiar naruszeń praw podstawowych poprzez wzmocnienie stosowania już istniejących gwarancji praw 
podstawowych oraz, w razie potrzeby, udzielanie porad eksperckich. Jednocześnie może wspierać krajowe 
dochodzenia w sprawie zarzutów przeciwko organom publicznym, zapewniając obiektywną, opartą na 
dowodach i bezstronną analizę i sprawozdawczość. Zwiększa to przejrzystość i rozliczalność, a tym samym 
zaufanie do organów publicznych.
Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest niezależny krajowy mechanizm monitorowania granic z jasną 
podstawą prawną w prawie krajowym. Ponadto taki mechanizm może wspierać prace odpowiednich 
mechanizmów międzynarodowych i unijnych, umożliwiając im uwzględnienie specyfiki sytuacji krajowej 
i wykorzystanie prac innych krajowych organów monitorujących prawa człowieka.
Monitorowanie przestrzegania praw podstawowych jest szczególnie istotne w przypadku działań państwa 
w miejscach, do których obywatele mają ograniczony dostęp lub nie mają go wcale, takich jak granice 
lądowe i morskie UE. W ostatnich latach znacznie usprawniono narzędzia kontroli granicznej, zdolności, 
zasoby i infrastrukturę (w tym bariery fizyczne) na granicach zewnętrznych UE, aby sprostać coraz bardziej 
złożonym wyzwaniom. Niektóre z tych udoskonaleń doprowadziły jednak do powstania wyzwań w zakresie 
praw podstawowych. Wymaga to skuteczniejszego monitorowania praw podstawowych za pomocą 
wzmocnionych mechanizmów, które są zdolne do monitorowania przestrzegania następujących praw 
podstawowych na granicach zewnętrznych:

• prawa do życia (art. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „Kartą”));
• zasady non-refoulement (art. 19 ust. 2 Karty);
• zakazu wydaleń zbiorowych (art. 19 ust. 1 Karty);
• zakazu złego traktowania (art. 4 Karty), który wymaga zapewnienia odpowiednich warunków życia 

i dostępu do opieki zdrowotnej;
• dostępu do skutecznego środka prawnego przed sądem (art. 47 Karty).

Skuteczne mechanizmy monitorowania mogą przyczynić się do stworzenia na granicach zewnętrznych 
UE środowiska, w którym ludzie mogą skutecznie korzystać ze swoich praw podstawowych i z dostępu 
do procedur azylowych, innych form ochrony (np. tymczasowej ochrony), środków odwoławczych 
i mechanizmów składania skarg. Takie mechanizmy mogą również skutecznie przyczynić się do odpowiedzi 
na pytania dotyczące rozliczalności w odniesieniu do działań krajowych organów zarządzania granicami 
i innych organów (np. w przypadku uruchomienia planów awaryjnych w wyniku masowego napływu 
migrantów).
W związku z zaleceniami krajowych mechanizmów monitorowania w celu wyeliminowania niedociągnięć 
w odpowiednich działaniach państwa i potencjalnych niedociągnięć strukturalnych należy regularnie 
przeprowadzać, na przykład coroczne oceny skutków działań w zakresie zarządzania granicami pod kątem 
praw podstawowych. Może to z czasem przyczynić się do poprawy takich działań.
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ZAŁĄCZNIK I
OBOWIĄZUJĄCE RAMY PRAW 
PODSTAWOWYCH NA GRANICACH 
ZEWNĘTRZNYCH UE

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII 
EUROPEJSKIEJ
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, która ma taką samą moc prawną jak traktaty założycielskie UE, 
jest podstawowym instrumentem prawa pierwotnego UE służącym monitorowaniu praw podstawowych 
na granicach. Karta ma zastosowanie do wszystkich instytucji, agencji i organów UE oraz do państw 
członkowskich, gdy wdrażają one prawo Unii (art. 51 ust. 1 Karty). Jej zastosowanie do państw członkowskich 
ma znaczenie dla zarządzania granicami, ponieważ to państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
przeprowadzanie kontroli granic zewnętrznych (w razie potrzeby przy wsparciu Fronteksu). Wykonując tę 
funkcję, państwa członkowskie działają we wspólnym interesie wszystkich państw członkowskich i Unii. 
W sprawozdaniu FRA Zastosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w stanowieniu prawa 
i kształtowaniu polityki na szczeblu krajowym. Wskazówki (październik 2018 r.) przedstawiono dalsze 
wytyczne dotyczące stosowania Karty.
W Karcie określono prawa i zasady, które mają znaczenie dla kontroli granicznej. Obejmują one 
w szczególności godność ludzką (art. 1), prawo do życia (art. 2), prawo do integralności osoby (art. 3), zakaz 
tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (art. 4), zakaz handlu ludźmi (art. 5), prawo 
do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 6), prawo do życia prywatnego i rodzinnego (art. 7), ochronę 
danych osobowych (art. 8), prawo własności (art. 17), prawo do azylu i ochrony w przypadku usunięcia 
z terytorium, wydalenia lub ekstradycji (art. 18 i 19), niedyskryminację (art. 21), prawa dziecka (art. 24), 
prawo do dobrej administracji (art. 41 – jest ono wiążące dla państw członkowskich jako ogólna zasada prawa 
Unii) oraz prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem (art. 47). Niektóre z tych praw nie podlegają 
odstępstwu, nawet w sytuacjach nadzwyczajnych, np. prawo do życia, zakaz tortur i innych form złego 
traktowania oraz zakaz refoulement.

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW 
CZŁOWIEKA
Prawa wynikające z Karty zawarte w europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC) należy interpretować 
w taki sam sposób jak równoważne prawa zawarte w EKPC, zgodnie z art. 52 ust. 3 Karty. Oznacza to, że 
przy określaniu znaczenia i treści praw zawartych zarówno w Karcie, jak i w EKPC konieczne jest należyte 
uwzględnienie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Dotyczy to wielu z wyżej 
wymienionych praw zawartych w Karcie.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/122508.pdf
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/zastosowanie-karty-praw-podstawowych-unii-europejskiej-w-stanowieniu-prawa-i
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/zastosowanie-karty-praw-podstawowych-unii-europejskiej-w-stanowieniu-prawa-i
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf
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MIĘDZYNARODOWE INSTRUMENTY 
PRAWNE
Państwa członkowskie muszą w dalszym ciągu przestrzegać praw chronionych na mocy EKPC oraz 
innych regionalnych i międzynarodowych praw człowieka i instrumentów prawa uchodźczego, których 
są stronami, w dziedzinach, których nie obejmuje prawo Unii. Aby zapoznać się z przeglądem tych 
instrumentów – zarówno uniwersalnych, jak i regionalnych – oraz ich ratyfikacją przez państwa członkowskie, 
zob. FRA, ETPC i Rada Europy, Podręcznik europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i imigracji 
(grudzień 2020 r.), załączniki 2–4.
W ramach ONZ i Rady Europy opracowano różne (niewiążące prawnie) zalecenia, narzędzia i standardy 
na podstawie wiążących prawnie instrumentów. Cztery z nich mogą być szczególnie przydatne 
w monitorowaniu na granicach:

• Podstawowe zasady w sprawie stosowania przymusu i broni palnej przez służby wymiaru 
 sprawiedliwości (1990);

• OHCHR, Recommended principles and guidelines on human rights at international borders [Zalecane 
zasady i wytyczne dotyczące praw człowieka na granicach międzynarodowych] (2014);

• OHCHR, Guidance on less-lethal weapons in law enforcement [Wytyczne dotyczące mniej 
 śmiercionośnej broni w egzekwowaniu prawa] (2020);

• standardy w zakresie zatrzymywania migrantów Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania 
Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu.

PRAWO UNII DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA 
GRANICAMI
Ogólne ramy działań UE w dziedzinie zarządzania granicami określono w tytule V (Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ściślej, w tytule V rozdział 2 
Traktatu określono ramy polityki UE w dziedzinie granic, azylu i imigracji. Głównym instrumentem 
prawa wtórnego Unii mającym zastosowanie do granic zewnętrznych jest kodeks graniczny Schengen 
(rozporządzenie (UE) 2016/399). Reguluje on odprawę graniczną na granicach strefy Schengen i na 
innych granicach zewnętrznych UE. Kodeks nie ma zastosowania do granicy lądowej między Irlandią 
a Zjednoczonym Królestwem, która podlega ustaleniom dotyczącym wspólnej strefy podróżowania między 
tymi dwoma państwami (co do zasady wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE nie ma wpływu na te 
ustalenia).
Kodeks graniczny Schengen i inne instrumenty prawa Unii regulujące kontrole graniczne zawierają klauzule 
ochrony praw podstawowych. W klauzulach tych podkreśla się potrzebę przestrzegania praw podstawowych 
zapisanych w Karcie, które często są zagrożone w zarządzaniu granicami.
W tabeli 1 przedstawiono, w jaki sposób odpowiednie przepisy UE mają zastosowanie do kontroli granicznych. 
Pominąwszy granicę lądową między Irlandią a Zjednoczonym Królestwem, większość przepisów prawa Unii 
ma zastosowanie w równym stopniu do granic zewnętrznych UE i do granic strefy Schengen. Podmioty 
monitorujące prawa podstawowe na granicach zewnętrznych powinny dobrze znać odpowiednie instrumenty 
prawa Unii, które mogą mieć wpływ na ich pracę, oraz wiedzieć, czy instrumenty te mają zastosowanie do 
danego obszaru lub miejsca.

https://www.coe.int/en/web/conventions/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/coreinstruments.aspx
https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html?gclid=Cj0KCQiAsqOMBhDFARIsAFBTN3ctJMyctzx8L7FANG0-UlojNB-ZHU-4CaKJFIAj-4MLYGTM9m0K368aAmzkEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/handbook-european-law-relating-asylum-borders-and-immigration-edition-2020
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement
https://www.ohchr.org/en/migration/human-rights-transit-and-international-borders
https://www.ohchr.org/en/migration/human-rights-transit-and-international-borders
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf
https://www.coe.int/pl/web/cpt/standards#immigration
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj?locale=pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016R0399
https://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/ireland_and_the_uk/common_travel_area_between_ireland_and_the_uk.html
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_pl
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Tabela 1: Instrumenty prawa Unii dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych

Instrument prawa Unii Przedmiot (wybrany) Nie dotyczy 
(państwa członkowskie)

Kodeks graniczny Schengen (UE) 
2016/399

Reguluje przeprowadzanie odpraw 
granicznych i ochronę granic (kontrola 
graniczna)

Cypr (granica z brytyjskim 
terytorium zamorskim stref 
suwerennych baz wojskowych 
Akrotiri i Dhekelia) i Irlandia

Rozporządzenie (UE) 2019/1896 
w sprawie Europejskiej Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej

Ustanawia Europejską Straż Graniczną 
i Przybrzeżną, w tym Frontex, w celu 
zapewnienia europejskiego zintegrowanego 
zarządzania granicami oraz reguluje ramy 
wymiany informacji między państwami 
członkowskimi, a także między państwami 
członkowskimi a Fronteksem.

Irlandia

Rozporządzenie (UE) nr 656/2014 
w sprawie granic morskich

Reguluje operacje morskie koordynowane 
przez Frontex, w tym przepisy dotyczące 
sprowadzania na ląd oraz przepisy 
dotyczące poszukiwania i ratownictwa

Irlandia

Konwencja wykonawcza 
do układu z Schengen, 
19 czerwca 1990 r.

Reguluje środki, jakie należy wprowadzić 
w celu umożliwienia swobodnego 
przepływu (tekst w dużej mierze zmieniony 
późniejszymi instrumentami prawa Unii) 

Irlandia

Dyrektywa 2013/32/UE w sprawie 
procedur azylowych

Obowiązek identyfikacji i przekazywania 
wniosków o udzielenie azylu (art. 6 i 8)

Dania i Irlandia

Dyrektywa 2011/36/UE w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi

Obowiązek identyfikacji podejrzanych ofiar 
handlu ludźmi (art. 11)

Irlandia

Dyrektywa powrotowa  
2008/115/WE

Obowiązek wydania decyzji nakazującej 
powrót obywatelom państw trzecich bez 
zezwolenia na pobyt

Irlandia

Dyrektywa 2002/90/WE 
o ułatwianiu i powiązana decyzja 
ramowa (2002/946/WSiSW)

Obowiązek nakładania sankcji na 
przemytników migrantów

Irlandia

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

Obowiązek przetwarzania danych, w tym 
danych biometrycznych osób ubiegających 
się o azyl i migrantów o nieuregulowanym 
statusie

–

Rozporządzenie (UE) 2017/2226 
w sprawie systemu wjazdu/
wyjazdu

Od 2022 r. nakłada wymóg elektronicznej 
rejestracji wjazdu i wyjazdu wszystkich 
obywateli państw trzecich przybywających 
na pobyt krótkoterminowy

Cypr, Chorwacja i Irlandia 

Częściowe wykorzystanie 
w Bułgarii i Rumunii (np. brak 
przetwarzania danych 
biometrycznych)

Rozporządzenia w sprawie 
Systemu Informacyjnego 
Schengen: rozporządzenie (UE) 
2018/1862, rozporządzenie (UE) 
2018/1861 oraz rozporządzenie 
(UE) 2018/1860

Instrumenty prawne wymagają 
sprawdzenia, czy istnieją jakiekolwiek wpisy 
dotyczące obywatela państwa trzeciego, 
oraz w niektórych przypadkach – dodania 
wpisów (np. w odniesieniu do zakazów 
wjazdu)

Cypr, Chorwacja, Irlandia 

Bułgaria i Rumunia mogą 
zapoznać się z przepisami, 
ale nie dokonują własnych 
wpisów w systemie

Wizowy system informacyjny 
(WE) nr 767/2008

Wymaga kontroli posiadaczy wizy przy 
wjeździe i, w razie potrzeby, wyjeździe

Cypr, Chorwacja i Irlandia

Uwagi: treści w kolumnie „Przedmiot” nie są wyczerpujące. Obejmują wybrane kwestie istotne z punktu 
widzenia niniejszych wytycznych. Tabela nie zawiera informacji na temat możliwości zastosowania tych 
instrumentów do francuskich i niderlandzkich terytoriów zamorskich.

Źródło: FRA, 2022.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R1896
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32014R0656
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:42000A0922(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013L0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008L0115
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32002F0946
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32002F0946
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013R0603
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018R1862
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018R1862
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018R1861
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018R1861
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018R1860
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018R1860
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008R0767
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Stosowanie dyrektywy powrotowej (dyrektywa 2008/115/WE) na granicach zewnętrznych podlega 
wyjątkowi. Dyrektywa reguluje procedurę stosowaną w przypadku zatrzymania przez państwo członkowskie 
migranta o nieuregulowanym statusie, który nie ubiega się o azyl. W art. 2 ust. 2 lit. a) zezwala się państwom 
członkowskim na niestosowanie kilku jej przepisów do osób, które właściwe organy zatrzymały lub ujęły 
w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy na granicach zewnętrznych UE. Tej klauzuli opt-out nie można 
stosować na granicach wewnętrznych, nawet jeśli przywrócono tam kontrole graniczne1. Jak pokazano 
w tabeli 2, większość państw członkowskich, które mają zewnętrzną granicę lądową UE, skorzystała z tej 
klauzuli opt-out. Pozostają one jednak związane niektórymi przepisami i gwarancjami przewidzianymi 
w dyrektywie na mocy art. 4 ust. 4, w tym zakazem refoulement.

Tabela 2: Stosowanie klauzuli opt-out zawartej w dyrektywie powrotowej w przypadkach dotyczących granic 
zewnętrznych

Państwa członkowskie posiadające zewnętrzne granice 
lądowe, które skorzystały z klauzuli opt-out zawartej 
w art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy powrotowej

Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Francja, Litwa, 
Łotwa, Polska, Rumunia, Słowenia i Węgry

Państwa członkowskie posiadające zewnętrzne 
granice lądowe, które nie skorzystały z klauzuli opt-out 
zawartej w art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy powrotowej

Estonia, Finlandia i Słowacja

Źródło: FRA, 2022 (na podstawie informacji od krajowych urzędników łącznikowych FRA).

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących poszczególnych osób organy wizowe, graniczne, azylowe 
i imigracyjne w państwach członkowskich w coraz większym stopniu polegają na technologiach 
informacyjnych. Unia Europejska utworzyła sześć wielkoskalowych systemów informatycznych, 
z wyłączeniem baz danych Europolu. Systemy te wspierają zarządzanie migracją, azylem i granicami, 
umożliwiają zacieśnienie współpracy sądowej między państwami członkowskimi i przyczyniają się do 
wzmocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości 
(eu-LISA) jest odpowiedzialna za rozwój wielkoskalowych systemów informatycznych UE i zarządzanie 
operacyjne tymi systemami. Zapewnia ciągłą, nieprzerwaną wymianę danych między organami krajowymi 
korzystającymi z tych systemów.
Przy monitorowaniu praw podstawowych na granicach wymagany jest rozsądny poziom wiedzy na temat 
odpowiednich unijnych systemów informatycznych i sposobu, w jaki wspierają one zarządzanie granicami. 
Korzystanie z takich baz danych może mieć wpływ na prawo do ochrony danych osobowych, prawo do 
poszanowania życia prywatnego, prawo do azylu, prawa dziecka, prawo do dobrej administracji, prawo do 
skutecznego środka prawnego przed sądem itp. Więcej informacji na temat tych unijnych baz danych i ich 
wpływu na prawa podstawowe, w szczególności z punktu widzenia ochrony danych, znajduje się w rozdziale 2 
podręcznika FRA, ETPC i Rady Europy Podręcznik europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i imigracji 
(grudzień 2020 r.).

1 Zob. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, C-444/17, Préfet des Pyrénées-Orientales przeciwko Abdelaziz Arib, 
19 marca 2019 r.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008L0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1726
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/handbook-european-law-relating-asylum-borders-and-immigration-edition-2020
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211802&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4692473
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Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ETPC i Rada Europy opublikowały 
trzecie wydanie Podręcznika europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic 
i imigracji (grudzień 2020 r.). W zaktualizowanym podręczniku przeanalizowano 
odpowiednie przepisy w dziedzinie azylu, granic i imigracji wynikające z obu 
europejskich systemów prawnych: UE i Rady Europy (zob. w szczególności rozdziały 
1, 2, 7 i 10). Podręcznik ten jest przeznaczony dla prawników praktyków, sędziów, 
prokuratorów, urzędników imigracyjnych i organizacji pozarządowych w państwach 
członkowskich UE i państwach członkowskich Rady Europy.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Rada Europy 
podsumowały kluczowe gwarancje prawa europejskiego 
dla migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców 
obowiązujące na granicach zewnętrznych UE (marzec 2020 r.) 
oraz europejskie normy dotyczące środków odwoławczych, 
mechanizmów składania skarg i skutecznych dochodzeń na 
granicach (lipiec 2021 r.). Należy zauważyć, że odpowiednie 
instrumenty Rady Europy mają zastosowanie do wszystkich 
granic (nie tylko granic zewnętrznych UE). Oba dokumenty są 
również dostępne w języku francuskim.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej opracowała praktyczne wskazówki 
(10 nakazów i zakazów) dla funkcjonariuszy straży granicznej i innych pracowników 
właściwych organów na temat sposobów przestrzegania praw podstawowych 
na zewnętrznych granicach lądowych UE w codziennej pracy (lipiec 2020 r.). 
Nakazy i zakazy są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE. Mają one 
stanowić integralną część szkoleń dla personelu organów zarządzania granicami 
na różnych szczeblach. Wiele punktów tych wskazówek dotyczy granic lądowych, 
morskich i powietrznych, chociaż koncentrują się one na zewnętrznych granicach 
lądowych UE i granicach lądowych z państwami członkowskimi UE nienależącymi 
do strefy Schengen. Praktyczne wskazówki mogą również pomóc w monitorowaniu 
niezależnych mechanizmów krajowych poprzez zapewnienie szybkiego przeglądu 
głównych gwarancji praw podstawowych i norm prawa Unii dotyczących kontroli na 
zewnętrznych granicach lądowych.
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Council of Europe (CoE) and European Union (EU) Member States have an undeniable 
sovereign right to control the entry of non-nationals into their territory. While exercising 
border control, states have a duty to protect the fundamental rights of all people under 
their jurisdiction, regardless of their nationality and/or legal status. Under EU law, this 
includes providing access to asylum procedures. In recent weeks, states in Europe have 
taken measures to protect their borders to address public order, public health, or national 
security challenges.  

This note summarises some key safeguards of European law as they apply at the EU’s 
external borders, bearing in mind that relevant CoE instruments apply to all borders.  
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This note sets out human rights standards stemming from both the European Convention 
on Human Rights and European Union (EU) law that apply to effective remedies for 
human rights violations at borders, together with those on complaints mechanisms and 
investigations into complaints of rights violations at borders. 
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Introduction  
Everyone within the jurisdiction of any of the Council of Europe’s 47 member states enjoys 
the protection of the European Convention on Human Rights (‘ECHR’, Article 1). Entitlement 
to these protections arises when an individual encounters state authorities and comes 
under their effective control, regardless of whether that contact is within or outside of 
national territory.1 

Protection afforded by the ECHR includes the right not to be deprived of life (Article 2), the 
right not to be subjected to torture or other forms of ill-treatment (Article 3), the right not 
to be subjected to slavery or human trafficking (Article 4), the right not to be unlawfully or 
arbitrarily detained (Article 5), and the right to respect for private and family life (Article 8). 
Protocol No. 4 to the ECHR prohibits the collective expulsion of aliens (Article 4). The 
enjoyment of these rights must be secured without discrimination based on grounds such 
as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, 
association with a national minority, property, birth or other status (Article 14).  

EUROPEAN STANDARDS ON 
LEGAL REMEDIES, COMPLAINTS 
MECHANISMS AND EFFECTIVE 
INVESTIGATIONS AT BORDERS 

Border controls 
and fundamental rights 
at external land borders 
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This practical 
guidance addresses 
border-management 
staff in European 
Union (EU) Member 
States who work at 
the operational level. 
It aims to support 
them in implementing 
the fundamental 
rights safeguards of 
the Schengen Borders 
Code (Regulation (EU) 
No. 2016/399) and 
related EU law 
instruments in their 
daily work, when 
carrying out controls 
at external land 
borders.

Under Article 51 (1) of the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union (EU) (‘the Charter’), which has the same legal value 
as the Treaties, EU Member States must implement EU law in full 
compliance with the rights and requirements of the Charter. In areas 
not covered by EU law, Member States have to comply with the rights 
protected by the European Convention on Human Rights (ECHR) and 
other human rights and refugee law instruments to which they are 
party. Many Charter rights are the same as those set out in the ECHR. 

EU law instruments regulating border controls, notably the Schengen 
Borders Code, contain fundamental rights protection clauses. 
These clauses underline the need to comply with the fundamental 
rights enshrined in the Charter that are more frequently at stake in 
border management. 

To protect fundamental rights, national legal systems must fully 
incorporate the requirements and safeguards flowing from EU law, 
the ECHR, as well as international human rights and refugee law. 
National integrated border management (IBM) strategies must 
also adequately reflect fundamental rights. 

The protection of fundamental rights requires an effective system to 
prevent or mitigate risks of violations. For example, in its practical 
guidance on the principle of non-refoulement, when establishing 
operational cooperation with third countries, the EU Agency for 
Fundamental Rights (FRA) recommends a prior and ongoing assessment 
– based on a wide range of sources – of the human rights situation, 
including access to international protection. Independent monitoring at 
borders can help flag fundamental rights risks before violations may 
occur. Effective protection of fundamental rights requires systematic 
reporting of violations, effective investigation of all allegations, and 
effective and dissuasive sanctions when violations occur.

ZAŁĄCZNIK II
WYTYCZNE FRA I INNE MATERIAŁY 
DOTYCZĄCE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM 
EUROPEJSKICH NA GRANICACH

https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/handbook-european-law-relating-asylum-borders-and-immigration-edition-2020
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/handbook-european-law-relating-asylum-borders-and-immigration-edition-2020
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-refugees-asylum-applicants-and-migrants-european-borders
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-refugees-asylum-applicants-and-migrants-european-borders
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-refugees-asylum-applicants-and-migrants-european-borders
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/legal-remedies-borders
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/legal-remedies-borders
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/legal-remedies-borders
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/border-controls-and-fundamental-rights-external-land-borders
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/border-controls-and-fundamental-rights-external-land-borders
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W notatce FRA, Initial-reception facilities at external borders: Fundamental rights 
issues to consider [Ośrodki pierwszego przyjęcia na granicach zewnętrznych: kwestie 
dotyczące praw podstawowych do rozważenia] nakreślono, w jaki sposób można 
zapewnić godny pobyt obywatelom państw trzecich, którzy zostali zatrzymani lub 
ujęci na granicach zewnętrznych UE. W notatce określono 12 punktów na potrzeby 
planowania i projektowania ośrodków pierwszego przyjęcia na takich granicach 
z uwzględnieniem ochrony i z poszanowaniem praw podstawowych. Oparto je na 
pracach FRA na granicach zewnętrznych, w tym na gromadzeniu danych i działaniach 
badawczych. Ogólnym celem notatki jest pomoc w zapobieganiu tworzeniu ośrodków 
recepcyjnych, które nie zapewniają migrantom i uchodźcom godnych warunków.

FRA i Grupa ds. Koordynowania Nadzoru nad systemem Eurodac opracowały 
i opublikowały ulotkę, aby skuteczniej przekazywać migrantom i osobom ubiegającym 
się o azyl informacje na temat pobierania odcisków palców w Eurodac. Ulotka pomaga 
organom wywiązywać się z obowiązku jasnego informowania zainteresowanych osób, 
dlaczego pobierane są odciski palców i co dzieje się z ich danymi biometrycznymi 
w systemie Eurodac. Krajowe organy ochrony danych przetłumaczyły ulotkę na 
większość języków urzędowych UE.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu) i Frontex 
opracowały praktyczne narzędzia dotyczące dostępu do procedury azylowej, aby wspierać praktyków 
w ułatwianiu osobom potrzebującym uzyskania dostępu do azylu. Jednym z przykładów jest poniższy plakat.

Access to the Asylum Procedure
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Anyone who may wish to 
apply for international 
protection must be informed 
about their right to do so

Anyone can be a refugee

7 Any sign or expression of 
fear can be understood 
as a request for 
international protection

Vulnerable persons must be
identified and adequately 
supported

8 Applicants for 
international protection 
must not be penalised 
due to their illegal entry 
or presence

Best interests of the child 
take precedence in all 
actions concerning children

6 Everyone has the right to 
apply for international 
protection

2 Everyone is entitled
to protection against 
refoulement

9 Each application must be 
registered or referred for 
registration to the 
responsible authority

10 The principle of non-refoulement 
must be ensured, even when a 
person does not apply for asylum

Emergency healthcare and basic needs should always be addressed first

Every human being shall be valued and respected 
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Źródło: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu i Frontex, „Access to the asylum procedure” [Dostęp do 
procedury azylowej], dostępne w zakładce „Praktyczne narzędzia dla urzędników pierwszego kontaktu”, 
2016.

 

 

This note outlines how to help ensure a dignified stay for third-country nationals who are 
apprehended or intercepted at external borders. Specifically, FRA identifies twelve 
points for protection-sensitive and fundamental rights-compliant planning and design of 
initial-reception facilities at such borders. These are based on the agency’s work at 
external borders, including data collection and research activities. 
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Initial-reception facilities at 
external borders: fundamental 
rights issues to consider 

Right to information ― 
Guide for authorities 
when taking fingerprints 
for EURODAC
Asylum applicants and migrants apprehended at the external 
border have a duty to give their fingerprints. When their 
fingerprints are taken, persons have the right to understand 
who is processing their personal data and why. They have 
the right to know what data are stored and for how long. 
They should know how to access it, correct and erase their data, 
in case of mistakes and whom to contact for these purposes.

In practice, officers find it challenging to give information on 
all aspects of the data processing at the time when taking 
fingerprints. People are often unaware why they give their 
fingerprints and what happens to these.
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Right to information
(Article 29 Eurodac; 
Article 12 GDPR)

Right to access
(Article 8 (2) Charter; 
Article 29 Eurodac, 
Article 15 GDPR)

Right to correct 
and delete
(Article 8 (2) Charter; 
Article 29 Eurodac, 
Articles 16 & 17 GDPR)

Right to good 
administration
(General principle 
of EU law)

This leaflet 
assists officers and 
authorities to inform 
asylum applicants 
and migrants in an 
understandable 
and accessible way 
about the processing 
of their fingerprints 
in Eurodac. 

Applicable EU law on the right 
to information when processing 
biometric data for Eurodac

Charter = Charter of Fundamental Rights of the European Union
GDPR = General Data Protection Regulation

https://fra.europa.eu/en/publication/2021/initial-reception-facilities-external-borders
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/initial-reception-facilities-external-borders
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/initial-reception-facilities-external-borders
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/initial-reception-facilities-external-borders
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/right-information-authorities-taking-fingerprints-eurodac
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/right-information-authorities-taking-fingerprints-eurodac
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/001414f9-fe0c-11ea-b44f-01aa75ed71a1/language-en
https://euaa.europa.eu/pl/publications/praktyczne-narzedzia-dla-funkcjonariuszy-pierwszego-kontaktu-plakat
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