
Urząd do Spraw 
Cudzoziemców

Biuletyn - I kwartał 2017



RAFAŁ ROGALA. SZEF URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

SŁOWO WSTĘPNE

Urząd do Spraw Cudzoziemców powstał, by zapewnić kompleksową i profesjonalną 
obsługę w zakresie legalizacji pobytu i udzielania ochrony cudzoziemcom przebywającym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 
W sposób przyjazny i rzetelny dzieli się wiedzą z zakresu problematyki dotyczącej 
cudzoziemców podnosząc tym samym świadomość społeczną Polaków i popularyzując 
postawę, że współistnienie w jednym kraju wielu małych ojczyzn jest możliwe.

SZANOWNI PAŃSTWO,

bardzo mi miło powitać Państwa na łamach pierwszego wydania biuletynu informacyjnego 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Tematyka migracji i cudzoziemców zajmuje coraz ważniejsze miejsce w  debacie 
publicznej. Wysoka jakość tej dyskusji jest możliwa tylko przy odpowiednim przygotowaniu 
merytorycznym. Jednym z elementów misji Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest dzielenie się 
wiedzą z zakresu problematyki migracyjnej podnosząc tym samym świadomość społeczną. 
Dlatego też postanowiliśmy przygotować biuletyn informacyjny, który będzie ukazywał się 
w cyklu kwartalnym. W każdym numerze znajdą Państwo m.in. najważniejsze wiadomości 
dotyczące migracji i cudzoziemców, artykuł eksperta, aktualne dane statystyczne, opis 
najważniejszych wydarzeń z Polski i Świata oraz słownik migracyjny.

Zachęcam Państwa do lektury biuletynu, a także śledzenia strony internetowej Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców i naszych kanałów w mediach społecznościowych.
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TEMAT NUMERU. URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW WSPIERA 
GRECJĘ I  WŁOCHY W ZWIĄZKU Z KRYZYSEM MIGRACYJNYM

Moja misja polegała na pracy w sekcji dla małoletnich 
bez opieki w Morii na Lesbos - w największym ośrod-
ku na greckich wyspach ulokowanych tuż u wybrzeży 
tureckich. Wśród mieszkańców znajdowali się głównie 
chłopcy z Afganistanu, Pakistanu, Syrii i Bangladeszu. 
Moja praca polegała na współprowadzeniu ośrod-
ka, jak również typowej pracy socjalnej z  młodzieżą 
w trudnej sytuacji życiowej. Największym wyzwaniem 
było łagodzenie konfliktów. Było to tym bardziej wyma-
gające, gdyż w ośrodku mieszkali nastoletni chłopcy 
zgromadzeni na relatywnie niewielkiej, zamkniętej po-
wierzchni gdzie najmniejsze waśnie mogły skończyć 
się poważnymi konfliktami. Pomimo tych trudności 
praca z nimi była niezwykle satysfakcjonująca, przy-
nosząca dużo pozytywnych wrażeń. Samo doświad-
czenie pracy w epicentrum kryzysu migracyjnego, 
w którym sytuacja zmieniała się z godziny na godzinę 
i należało natychmiast reagować na sytuacje kryzyso-
we uważam za niezwykle cenne.

Ewa Poławska 
Departament Pomocy Socjalnej UdSC

Po raz pierwszy zostałam oddelegowania do pracy 
w Grecji w maju 2016 r. W czerwcu i lipcu prowadzona 
była wspólna akcja pre-rejestracji cudzoziemców przy-
byłych do Grecji przed wejściem w życie porozumie-
nia między Unią Europejską a Turcją. W związku z tym 
wspieraliśmy pracowników greckiego urzędu migra-
cyjnego oraz UNHCR w rejestrowaniu ponad 45  tys. 
osób, które przebywały w tym czasie w ośrodkach 
Grecji kontynentalnej. Działanie miało na celu zebranie 
danych osób ubiegających się o ochronę międzynaro-
dową, wydanie ‘białej karty’ będącej tymczasowym do-
wodem tożsamości, określenie odpowiedniej procedu-
ry azylowej oraz poinformowanie o kolejnych krokach, 
które należy podjąć. Muszę przyznać, że była to nie-
zwykle ciekawa choć niełatwa praca. Wyjeżdżając pod 
koniec lipca miałam jednak poczucie samospełnie-
nia i satysfakcji. I chociaż do dziś mam świadomość 
wysiłku i wyzwań związanych z pracą na misji, to nie 
wahałam się gdy znów dostałam możliwość oddele-
gowania do pracy przy łagodzeniu skutków kryzysu 
migracyjnego, tym razem w Atenach.

Ewa Andruszkiewicz 
Departament Pomocy Socjalnej UdSC

Włochy i Grecja jako kraje narażone na szczególną presję migracyjną otrzymały od innych państw 
Unii Europejskiej tymczasową pomoc w celu wzmocnienia ich systemów azylowych. W ramach 
wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i okazania solidarności Polska także aktywnie uczestniczy 
w programie pomocowym koordynowanym przez unijną agencję EASO (Europejski Urząd Wsparcia 
w dziedzinie Azylu). Od lutego 2016 roku, w sumie 40 ekspertów Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
odbyło 62 misje wsparcia w Grecji i Włoszech. Łącznie polscy urzędnicy spędzili za granicą 2045 dni 
roboczych.

Praca ekspertów Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest koordynowana przez Europejski Urząd Wspar-
cia w dziedzinie Azylu (EASO). Zbiera on zapotrzebowanie z Włoch i Grecji, a następnie rekrutuje 
chętnych do wyjazdu ekspertów w danych dziedzinach z innych państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej. Wyjazdy są dobrowolne, pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców sami zgłaszają chęć 
udziału w misji. W Grecji polscy eksperci pracowali na wyspach Samos, Kos, Lesbos, Chios i Leros 
oraz w Atenach i Salonikach. Pracownicy urzędu byli więc na wyspach położonych najbliżej Turcji, 
tym samym obciążonych największym napływem migrantów. Strona włoska potrzebowała natomiast 
pomocy polskich urzędników na Sycylii (w Trapani i Katanii) oraz w Rzymie i Mediolanie.

W misjach pomocowych zaangażowani byli głównie specjaliści Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
z zakresu postępowań uchodźczych oraz pomocy socjalnej. Są to osoby, które w Polsce na co dzień 
rozpatrują wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej czy też pracują z migrantami w ośrodkach 
dla cudzoziemców. Powierzono im zadania takie jak m.in.: praca socjalna z małoletnimi bez opieki, 
wstępna rejestracja migrantów, prowadzenie postępowań dublińskich, informowanie o zasadach pro-
gramu relokacji oraz realizacja zadań wynikających z porozumienia UE-Turcja.

Systemy azylowe Grecji i Włoch pod wpływem napływu migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki nie 
są w stanie sprostać swoim obowiązkom. Celem działań polskich ekspertów jest wzmocnienie po-
tencjału służb migracyjnych tych państw, a poprzez to zapobieżenie zjawisku nielegalnej migracji lub 
wykorzystywania kanału azylowego przez migrantów ekonomicznych. Działania te są komplementar-
ne z działaniami ochrony granic europejskich i łącznie stanowią o funkcjonowaniu systemów migra-
cyjnych. Należy również docenić fakt, iż działania te umożliwiają zdobycie unikalnego doświadczenia 
funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych.

Urząd do Spraw Cudzoziemców deklaruje gotowość dalszej pomocy krajom Unii Europejskiej zma-
gającym się z masowym napływem migrantów. W misje zagraniczne związane z obecną sytuacją 
migracyjną zaangażowana jest także Straż Graniczna.
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Urząd do Spraw Cudzoziemców 
wspiera Grecję i Włochy w związku 
z kryzysem migracyjnym
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WOJCIECH WILK
PREZES FUNDACJI
POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ

OKIEM EKSPERTA. DACH NAD GŁOWĄ I NADZIEJA DLA
UCHODŹCÓW SYRYJSKICH W LIBANIE

Program PCPM jest największym i najdłużej trwającym 
przedsięwzięciem polskiej pomocy humanitarnej realizowanej 
na Bliskim Wschodzie przy współudziale środków MSZ. Od roku 
2012 zabezpieczył on dach nad głową i uchronił przed dalszym 
ubożeniem ponad 25 tys. uciekinierów z Syrii. W styczniu 2017 roku 
obejmował on ponad 9500 uchodźców. Jego miesięczny koszt 
w przeliczeniu na odbiorcę to w lutym 2017 roku tylko 116 zł. Jest 
to suma kilkukrotnie niższa od kosztów pomocy socjalnej dla 
migrantów i uchodźców wypłacanych w krajach Unii Europejskiej, 
także w Polsce. Co ważniejsze, dociera ona do najbiedniejszych 
z biednych, osób które nie mają funduszy nawet na zakup żywności 
i leków. Niektóre rodziny objęte pomocą PCPM muszą gotować 
zupę z trawy by móc przetrwać do kolejnego dnia.

Polska pomoc humanitarna w Libanie jest szczególnie 
potrzebna podczas miesięcy zimowych. Uchodźcy eksmitowani 
z wynajmowanych mieszkań, garaży, piwnic czy innych pomieszczeń 
są bezpośrednio narażeni na śmierć z zimna. W tym regionie 
Bliskiego Wschodu opady śniegu zdarzają się kilka razy podczas 
okresu zimowego i dochodzą nawet do 1,5 metra. Zagwarantowanie 
dachu nad głową dla rodziny uchodźców syryjskich oraz wsparcie 
jej dostawą pieca i opału jest pomocą bezpośrednio ratującą 
życie. Program współwłasności za czynsz – Cash for Rent – stał 
się polską specjalizacją w pomocy humanitarnej dla uchodźców 
syryjskich w  Libanie i jest on realizowany w bezpośredniej 
współpracy i koordynacji z UNHCR.

Wszystko wskazuje na to, że 6-letnia wojna domowa wchodzi 
w  fazę, gdzie szala militarnego zwycięstwa przechyla się na 
stronę rządu Baszara Al-Assada. Względny pokój i stabilność na 
obszarach kontrolowanych przez rząd powinny zachęcić setki 
tysięcy uchodźców żyjących w nędzy w Libanie czy Jordanii do 
powrotu do domów.

Ale żadnego masowego powrotu uciekinierów nie widać. 
Uchodźcy boją się aresztowania, tortur a nawet śmierci ze 
strony czterech syryjskich służb bezpieczeństwa, których 
wszechwładza i brutalność tylko wzrosły podczas wojny 
domowej. Są często oskarżani  o “zdradę” Syrii - czyt. zdradę 
rządu. Dopóki ze względu na ucieczkę z kraju, nie będzie 
im ofiarowana pełna i wiarygodna amnestia, dopóty strach 
przed władzami ich własnego kraju zmusi uchodźców 
do pozostania za granicą. Niestety Syryjczycy, nie mając 
zagwarantowanego bezpieczeństwa ze strony swojego 
rządu, mogą być uchodźcami jeszcze przez lata, jeżeli nie 
dziesięciolecia.

Czy jako państwo i prywatni darczyńcy jesteśmy gotowi 
wspierać niesienie im pomocy humanitarnej przez kolejne 
5-10 lat lub dłużej?

Wojna domowa w Syrii jest skutkiem stłumionej krwawo rewolucji rozpoczętej w marcu 2011 roku. Wraz 
z rozbiciem Syrii na obszary kontrolowane przez rząd w Damaszku, islamistycznych rebeliantów, Państwo 
Islamskie oraz Kurdów, konflikt ten połączył się z trwającą od 2003 r. wojną domową w Iraku w kryzys 
destabilizujący cały Bliski Wschód. Jego wynikiem są jedne z największych przymusowych przemieszczeń 
ludności od czasu II Wojny Światowej. 15 mln obywateli Syrii i Iraku musiało uciekać ze swoich domów, 
z czego ponad 5 mln znalazło schronienie w Turcji, Jordanii i Libanie.

W tym ostatnim kraju, o ludności 4,5 mln osób i terytorium porównywalnym do Województwa 
Świętokrzyskiego, przebywa ponad 1 mln uchodźców z Syrii. W statystykach biura Wysokiego Komisarza 
ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) Liban jest wymieniany jako kraj goszczący największą liczbę uchodźców 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gdyby liczba uchodźców w Polsce miała się równać tej w Libanie, 
nasz kraj musiałby przyjąć 9 mln uciekinierów – co zapewne doprowadziłoby u nas do ogromnych trudności 
gospodarczych oraz napięć społecznych.

Nie inaczej wygląda sytuacja w Libanie, gdzie w strefach przygranicznych liczba ludności w poszczególnych 
miejscowościach się podwoiła. Napływ uchodźców spowodował dramatyczny wzrost cen wynajmu 
mieszkań oraz stopy bezrobocia. Uciekinierzy z Syrii by opłacić czynsz za wynajem mieszkań oraz zakupić 
żywność i leki imają się każdej, nawet najgorzej płatnej pracy, kosztem zatrudnienia miejscowej, libańskiej 
ludności.

Podstawą międzynarodowej ochrony prawnej uchodźców jest możliwość utrzymania ich w  ezpiecznym 
kraju tak długo, dopóki bezpiecznie i dobrowolnie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Dlatego 
też niesiona pomoc humanitarna nie tylko pomaga Syryjczykom, ale także zmniejsza obciążenia 
spowodowane obecnością miliona uciekinierów, które odczuwa społeczeństwo i gospodarka Libanu. 
Potrzeby są jednak ogromne: ponad 700 tys. uchodźców żyje poniżej granicy ubóstwa i potrzebuje pomocy 
humanitarnej w zakresie pożywienia, opieki zdrowotnej i zabezpieczenia dachu nad głową. Ze względu na 
brak wystarczających funduszy pakiet kompleksowej pomocy oferowany przez ONZ trafia tylko do 200 tys. 
uciekinierów, zaś pół miliona uchodźców pogrąża się w coraz większym ubóstwie. Wojna w Syrii trwa już 
6 lat, dłużej niż II Wojna Światowa, zaś jej końca nie widać.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) obejmuje obecnie ponad 10 tys. uchodźców 
syryjskich w Libanie pakietem kompleksowej pomocy humanitarnej. Rodzina uchodźców otrzymuje pomoc 
żywnościową od ONZ oraz wsparcie finansowe na opłacenie części czynszu z programu finansowanego 
przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W rezultacie uciekinierzy, żyjący w skrajnym ubóstwie 
i pod groźbą eksmisji z wynajmowanych lokali, mają zabezpieczony dach nad głową i stopniowo 
odbudowują swoje możliwości materialne. Syryjczycy mogą korzystać także z opieki zdrowotnej 
i wsparcia edukacyjnego. Program polskiej pomocy humanitarnej nie wspiera tylko uchodźców syryjskich: 
płatności za część czynszu wypłacane przez PCPM trafiają bezpośrednio do rodzin libańskich, dotkniętych 
bezrobociem i wyższymi kosztami życia, będąc dla nich często najważniejszych źródłem dochodu.

Dach nad głową i nadzieja 
dla uchodźców syryjskich 
w Libanie
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło projekt nowelizacji ustawy 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Propozycję zmian w ustawie ogłoszono podczas konferencji prasowej w MSWiA. Główne założenia 
projektu można znaleźć na stronie ministerstwa. Projekt nowelizacji ustawy jest dostepny w Biuletynie 
Informacji Publicznej MSWiA.

Projekt zmiany ustawy o udzielaniu ochrony

W stolicy Malty zorganizowano kolejne spotkanie zarządu Europejskiego Urzędu Wsparcia 
w dziedzinie Azylu (EASO). Jednym z najważniejszych punktów obrad było omówienie i przyjęcie 
planu współpracy między EASO oraz Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

Podczas pierwszego dnia obrad zarządu dyskutowano na temat m.in. wizji i dalszego rozwoju 
agencji EASO oraz aktualnej sytuacji migracyjnej w Unii Europejskiej. Według aktualnych danych 
w krajach UE+ w 2016 r. złożono ponad 1,2 mln wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. 
Drugiego dnia dyskutowano na temat większej wymiany informacji oraz wzmocnienia roli EASO 
i Frontexu w dziedzinie zarządzania migracjami w Europie. W celu realizacji tych założeń podpisano 
plan współpracy między agencjami.

EASO: 23. posiedzenie zarządu

WIĘCEJ WYDARZEŃ ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ: 

www.udsc.gov.pl

Migracje.gov.pl to adres, pod którym można znaleźć odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące 
statystyk i liczb związanych z imigracją do Polski. Na stronie można znaleźć m.in. aktualne dane 
z zakresu legalizacji pobytu i udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej oraz mapę 
polskich służb migracyjnych.

Dane udostępnione na portalu są aktualizowane codziennie. Wszystkie statystyki można wygodnie 
filtrować uwzględniając rodzaj sprawy, lata, płeć i wiek wnioskodawców, kraj pochodzenia 
cudzoziemców oraz organy prowadzące postępowania. Wszystkie dane można wyświetlać 
w  formie map, wykresów oraz tabel. Strona zawiera także mapę polskich służb migracyjnych 
z adresami poszczególnych placówek Straży Granicznej, ośrodków dla cudzoziemców czy urzędów 
wojewódzkich.

Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił nowy portal o migracjach

Caritas Polska uruchomiła aplikację mobilną dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie 
ochrony międzynarodowej w Polsce. Aplikacja poinformuje użytkowników o tym jaką pomoc 
prawną, medyczną i socjalną mogą otrzymać w Polsce.

Aplikacja pod nazwą „Pierwsze Kroki w Polsce” ma za zadanie pomóc cudzoziemcom w odnalezieniu 
się i adaptacji w Polsce. Jest dostępna w językach arabskim, rosyjskim, angielskim i polskim. 
Aplikacja jest obsługiwana przez systemy iOS oraz Android, co pozwoli korzystać z niej największej 
liczbie zainteresowanych. Dzięki aplikacji cudzoziemcy dowiedzą się m.in.: jak zalegalizować swój 
pobyt w Polsce, jak działa system pomocy socjalnej, gdzie można skorzystać ze wsparcia, jakie są 
ich prawa na rynku pracy oraz w zakresie opieki medycznej.

Aplikacja mobilna dla cudzoziemców

W Białej Podlaskiej powstał tzw. filtr epidemiologiczny czyli oddzielna placówka służby zdrowia, 
w której są diagnozowani cudzoziemcy ubiegających się o ochronę międzynarodową. Trwają 
ostatnie prace mające na celu wybór operatora medycznego, który będzie na co dzień prowadził 
działalność w obiekcie. Filtr jest obiektem nowoczesnym zarówno pod względem wyposażenia, 
jak i koncepcji jego działania. Inwestycja unowocześni wstępną weryfikację zdrowotną w zakresie 
klinicznym oraz epidemiologiczno-sanitarnym osób przekraczających wschodnią granicę Polski 
i zgłaszających się do procedury uchodźczej. 

Budynek filtra epidemiologicznego powstał przy ośrodku recepcyjnym dla cudzoziemców 
w  Białej Podlaskiej. Znajdują się w nim trzy segmenty: administracyjno-recepcyjny, medyczno-
diagnostyczny oraz izolacyjny, dopasowane zarówno do potrzeb osób dorosłych jak i dzieci. Na 
wyposażeniu dostępne będą m.in.: aparat EKG, analizatory parametrów, defibrylator przenośny oraz 
namioty medyczne. Podjazd dla karetek z systemem mikrofiltracji powietrza będzie umożliwiał 
dekontaminację pojazdów. Koszt budowy filtra wyniósł prawie 9 mln zł z czego 85 proc. stanowią 
środki Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Lokalizacja inwestycji nie jest przypadkowa – najwięcej cudzoziemców ubiegających się udzielenie 
ochrony międzynarodowej w Polsce przekracza granicę w Terespolu, a następnie przybywa do 
recepcyjnego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. W związku z tym bardzo ważne 
jest aby zostali poddani badaniom diagnostycznym niezwłocznie po przekroczeniu granicy. 
Bezpośrednio realizacja przedsięwzięcia ma charakter lokalny. Pośrednio, poprzez wyeliminowanie 
ryzyka epidemiologicznego, rezultaty projektu będą istotne dla mieszkańców całej Polski. 

Od 2005 roku Urząd do Spraw Cudzoziemców realizuje procedurę filtra epidemiologicznego. 
Obejmuje ona zarówno schemat postępowania mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
epidemiologicznego, jak również odpowiednią infrastrukturę. W każdym z ośrodków dla 
cudzoziemców funkcjonują punkty medyczne z odpowiednią kadrą lekarską, które działają 
w ramach procedur filtra epidemiologicznego. Zapewniają one bieżącą opiekę medyczną 
oraz wykonują niezbędne badania. Filtr – jako oddzielna placówka służby zdrowia – poprawi 
diagnostykę cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową (status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą) oraz znacząco zwiększy bezpieczeństwo epidemiologiczne w Polsce.

Zakończenie budowy
„filtra epidemiologicznego” 
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87% spraw zakończyło się wydaniem zezwolenia pobytowego, 9% cudzoziemców 
otrzymało decyzje odmowne, a 4% spraw umorzono.

TRENDY MIGRACYJNE. LEGALIZACJA POBYTU

Cudzoziemcom chcącym zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) 
urzędy wojewódzkie wydają dokumenty poświadczające ich prawo pobytu w kraju.

Liczba wniosków o zezwolenia na pobyt od trzech lat charakteryzuje się tendencją wzrostową. Najczęściej 
o zgodę na pobyt wnioskowali obywatele Ukrainy, którzy w 2016 r. złożyli o 40 proc. więcej podań niż 
w 2015 r.

W 2016 r. zdecydowana większość spraw (90 proc.) dotyczyła wydania zezwolenia na pobyt czasowy, 
które uprawnia do przebywania w Polsce do 3 lat. O pobyt stały starało się 8 proc. cudzoziemców.
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Legalizacja pobytu w 2016 roku
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152 tys. cudzoziemców 
ubiegało się o zezwolenie 
na pobyt w Polsce w 2016 r. 
– 30% więcej niż w 2015 r.

Kraje, których obywatele złożyli najwięcej wniosków o legalizacje pobytu w Polsce w 2016 roku
Ukraina Białoruś ChRL Indie Wietnam
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Prawie 142 tys. podań pochodziło od obywateli państw trzecich (spoza UE), 10 tys. od mieszkańców państw Unii.

W 2016 r. najwięcej wniosków o zgodę na pobyt wpłynęło do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 45 tys., czyli 
ok. 1/3 postępowań prowadzonych w całej Polsce. Poza Mazowszem bardzo wielu cudzoziemców chciało osiedlić się 
województwach: dolnośląskim (15,5 tys.), małopolskim (14,6 tys.) i wielkopolskim (12 tys.).

90% spraw dotyczyło 
wydania zezwolenia na 

pobyt czasowy,
8% - na pobyt stały

90%

8%

Osoby wnioskujące o ochronę przybywały najczęściej na wschodnią granicę kraju.

Większość wniosków o przyznanie ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy lub ochrony 
uzupełniającej) złożyli obywatele Rosji (głównie narodowości czeczeńskiej) – prawie 9 tys. osób. 
W gronie pozostałych dominujących grup znaleźli się wnioskodawcy z Ukrainy, Tadżykistanu, Armenii 
oraz Gruzji.

W 2016 r. warunki nadania jednej z form ochrony w Polsce (statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej 
lub pobytu tolerowanego) spełniało 390 cudzoziemców. Ponadto, 177 cudzoziemców otrzymało zgodę 
na pobyt ze względów humanitarnych.
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Ochrona międzynarodowa 
w 2016 roku
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Najwięcej wniosków (68%) 
przyjęła placówka Straży 
Granicznej w Terespolu

ponad 12 tys. cudzoziemców złożyło w Polsce wnioski o udzielenie ochrony 
międzynarodowej. Zdecydowaną większość spraw – blisko 80% umorzono.

W ubiegłym roku umorzonych zostało 9,5 tys. postępowań o udzielenie ochrony międzynarodowej (blisko 80 proc.). 

Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec nie był zainteresowany kontynuowaniem procedury w Polsce i opuścił 
kraj (najczęściej udając się do państw Europy Zachodniej). 93 proc. ogółu umorzeń wydanych zostało w stosunku do 
wnioskodawców z Rosji (81 proc.), Tadżykistanu (7 proc.) i Ukrainy (5 proc.). Decyzje negatywne otrzymało nieco 
ponad 2 tys. cudzoziemców.

W 2016 roku 390 
cudzoziemców spełniało 

warunki nadania jednej 
z form ochrony w Polsce

Rosja
Ukraina Tadżykistan Armenia Gruzja

73%
11% 7% 3% 1%

Kraje, których obywatele złożyli najwięcej wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce w 2016 roku

129 os.
Rosja

97 os.
Ukraina

43 os.
Syria

18 os.
Irak

Kraje, których obywatele byli najliczniejszymi beneficjantami decyji przyznających ochronę w Polsce w 2016 roku

TRENDY MIGRACYJNE. OCHRONA MIĘDZYNARODOWA10 1110



W pierwszych trzech miesiącach 2017 r. cudzoziemcy złożyli 45 tys. wniosków o legalizację pobytu 
w Polsce. Cały czas najwięcej aplikacji składają obywatele Ukrainy – 65 proc ogółu.
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Legalizacja pobytu w I kwartale 
2017 roku
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TRENDY MIGRACYJNE. LEGALIZACJA POBYTU

O udzielenie ochrony międzynarodowej w I kwartale 2017 roku ubiegało się 1,6 tys. cudzoziemców, 
głównie obywateli Rosji oraz Ukrainy. Jedną z form ochrony międzynarodowej otrzymało 
140 obcokrajowców. Decyzje negatywne otrzymało 720 osób, a 890 spraw umorzono.
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Ochrona międzynarodowa 
w I kwartale 2017 roku
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TRENDY MIGRACYJNE. OCHRONA MIĘDZYNARODOWA

W porównaniu z I kwartałem 2016 roku w analogicznym okresie 2017 roku liczba 
cudzoziemców, posiadających ważny dokument pobytowy (pobyt czasowy, pobyt stały, 
pobyt rezydenta długoterminowego), wzrosła o 56%.

W pierwszych trzech 
miesiącach 2017 r. 
cudzoziemcy złożyli 45 tys. 
wniosków o legalizację pobytu

65%
Ukraina

35%
Inne

100%

Kraje, których obywatele dominują w zakresie składania wniosków o legalizacje pobytu

W I kwartale 2017 roku 
1 600 cudzoziemców 

ubiegało się o udzielenie 
ochrony w Polsce

1100 os.
Rosja

260 os.
Inne

240 os.
Ukraina

1600 os.

Kraje, których obywatele dominują w zakresie składania wniosków o ochronę międzynarodową

W porównaniu z I kwartałem 2016 roku w analogicznym okresie 2017 roku liczba 
cudzoziemców, którzy posiadają ważny dokument wydany na terytorium RP w związku 
z  uzyskaniem jednej z form ochrony międzynarodowej pozostała na zbliżonym 
poziomie.

34%
województwo mazowieckie Większość wniosków 

złożono w województwie 
mazowieckim (34%).

umorzenia negatywne pozytywne
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Jedną z form ochrony 
międzynarodowej otrzymało 
140 cudzoziemców.

Charakterystyka porównawcza I kwartału 2016 roku z analogicznym okresem 2017 roku wykazała wzrost liczby obywa-
teli Unii Europejskiej z ważnym dokumentem pobytowym wydanym w Polsce prawie o 10%.

I kwartał 2017 roku I kwartał 2016 roku
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Liczba obywateli państw trzecich (spoza UE)
posiadających ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce

Liczba obywateli państw UE
posiadających ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce

Charakterystyka porównawcza liczby cudzoziemców, którzy posiadają ważny dokument pobytowy
wydany w związku z legalizacją pobytu w okresie I kwartał 2016 roku i I kwartał 2017 roku I kwartał 2017 roku I kwartał 2016 roku
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Charakterystyka porównawcza liczby cudzoziemców, którzy posiadają ważny dokument
wydany w związku z uzyskaniem jednej z form ochrony międzynarodowej w okresie I kwartał 2016 roku i I kwartał 2017 roku
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Słownik pojęć migracyjnych

10

międzynarodowa forma ochrony udzielana osobom, które na skutek uzasadnionej obawy przed 
prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych 
lub przynależności do określonej grupy społecznej nie mogą lub nie chcą korzystać z ochrony tego 
kraju.

Status uchodźcy

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

stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji wewnętrznego lub międzynarodowego 
konfliktu zbrojnego.

Ochrona uzupełniająca

SŁOWNIK POJĘĆ MIGRACYJNYCH
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IMIGRANT

KRAJ
PIERSZEGO

AZYLU

AZYLANT

PAŃSTWO
CZŁONKOWSKIESTATUS UCHODŹCY

SYSTEM
DUBLIŃSKIIDPs

MIGRANT EKONOMICZNY

europejski system określania odpowiedzialności za rozpatrzenie wniosku o ochronę międzynarodową.

System Dubliński

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

Azyl
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ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

e-mail: udsc@udsc.gov.pl
www.udsc.gov.pl

facebook.com/udsc.gov
twitter.com/UdSC_gov_pl


