
 
 

 
Etap podróży 

 
Etap podróży odnosi się do bezpiecznego, godnego i humaniternego 
przesiedlenia uchodźców z ich ojczystego kraju do kraju przesiedlenia. 
 

Podczas organizowania podróży dla 
uchodźców należy pamiętać o paru 
kwestiach. Po pierwsze, należy odebrać 
dokumenty podróży. Są one zazwyczaj 
organizowane przez ambasadę i konsulat 
kraju przesiedlenia. W zależności od kraju, 
w którym obecnie znajdują się lub przez 
który obecnie przejeżdżają uchodźcy, 
wymagane mogą być pozwolenia na 
wyjazd i wizy tranzytowe. Na głównych 

lotniskach oferowana jest pomoc tranzytowa w celu upewnienia się, że uchodźcy 
przesiedli sie na właściwy lot. W przypadku opóznienia lub zmiany lotu, personel 
lotniska zawiadamia o tym właściwe władze. 
 
Ponieważ uchodźcy zazwyczaj nie sa 
wprawionymi podróżnymi i często 
podróżują w grupach, organizuje się dla 
nich transport, pomoc przy wsiadaniu do 
samolotu, przy tranzycie oraz po 
przybyciu na lotnisko. Aby pomóc 
niepełnosprawnym uchodźcom podczas 
lotu i tranzytu, niezbędna jest współpraca 
z pilotami, załogą pokładową oraz innymi 
władzami. Ma to na celu zapewnienie bezpiecznej i godnej podróży osobom, 
które mogą dodatkowo wymagać obecnosci obsługi i personelu medycznego. 
 
Ponieważ większość uchodzców nigdy przedtem nie leciała samolotem 
międzynarodowych linii lotniczych, spotkanie informacyjne poprzedzające wylot 
organizowane jest jak najbliżej daty podróży. Pozwala to osobom, które lecą po 
raz pierwszy, opanować zdenerwowanie i lepiej przygotować się do podróży. 
Spotkania te przygotowują uchodźców do lotu, informują o tym, czego mogą się 
spodziewać: na lotnisku (znaków), podczas lotu (procedur lotniczych, pasów 
bezpieczeństwa, toalety), podczas tranzytu oraz po przyjezdzie do kraju 
przesiedlenia. Instruktaż informuje również o bezpieczeństwie, odprawie, 
formalnościach imigracyjnych oraz o tym, jak podróżować z dziećmi. 

Od 24 do 72 godzin przed wylotem następuje kontrola oraz ocena gotowosci do 
podróży. Mają one na celu sprawdzenie czy uchodźcy są w stanie podróżować i 
czy leczenie chorób zostalo zastosowane. Kontrolę tą przeprowadzają w szpitalu 
lekarze wraz z pielegniarkami z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). 
W tymczasowych centrach dokonują tego mobilne zespoły zdrowotne lub 
współpracujący z nimi lokalni przedstawiciele. Na niektórych obszarach 
powszechne występowanie pewnych chorób, takich jak malaria czy pasozyt 
jelitowy, uzasadniają poprzedzajace wylot leczenie wszystkich uchodźców. Każdy 
przypadek jest udokumentowany i zapis dotyczacy przebiegu leczenia wędruje z 



 

uchodźcami do ich kraju przesiedlenia. Dodatkowo, kontrola przed wyjazdem 
pozwala zweryfikować, czy uchodźcy z istniejącymi schorzeniami mogą 
bezpiecznie lecieć i czy nie stanowią zagrożenia dla siebie i innych. Wylot tych, 
ktorzy zapadną na nowe choroby lub których stan się pogorszył, zostanie 
wstrzymany do czasu, gdy bedą oni w stanie pozwalającym na bezpieczną podróż. 

Organizowanie podróży dla 
przesiedlanych uchodźców oraz innych 
wrażliwych osób jest podstawą 
konstytucyjnego mandatu IOM. 
Organizacja ta posiada międzynarodowa 
sieć doświadczonego personelu, który 
zapewnia bezproblemowy przelot 
uchodźców z odległych miejsc do ich kraju 
przesiedlenia. Mając do dyspozycji bazę 
danych MIMOZA oraz system raportowania, IOM informuje na bieżaco instytucje 
rządowe i inne ciala uczestniczące w przyjeciu i integracji o każdym ruchu 
uchodźców. Ma to na celu zapewnienie właściwego ich przyjęcia i udzielenia im 
pomocy po przyjezdzie. 

Wiekszosć uchodźców podróżuje do kraju przeniesienia samolotami rejsowymi 
komercyjnych linii lotniczych. Dzieki porozumieniom wynegocjowanym z 
międzynarodową siecią glównych linii lotniczych, możliwy jest tani przelot 
uchodźców, jak również dostępne są dla nich inne usługi podróżne. W mocy 
pozostają również porozumienia dotyczące rezerwowych miejsc na lotach 
czarterowych do odległych miejsc oraz w przypadkach gdy duże liczby uchodźców 
muszą zostać awaryjnie przetransportowane z ich miejsca zamieszkania. 
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