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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,

od kilku lat odnotowujemy rosnącą liczbę cudzoziemców przyjeżdżających do Polski 
i chcących osiedlić się w naszym kraju. Widać to wyraźnie w statystykach Eurostatu, według 
których Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby wydanych 
wiz długoterminowych oraz zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców z państw trzecich 
(spoza UE). Potwierdzają to również statystyki krajowe - rok 2017 będzie z pewnością 
kolejnym rekordowym pod względem liczby złożonych wniosków o zezwolenia na pobyt 
i wydanych w tego typu sprawach decyzji. 

Wśród cudzoziemców najliczniej przybywających do naszego kraju są obywatele Ukrainy. 
Co ważne, jest to migracja legalna i bezpieczna, o charakterze uzupełniającym względem 
potrzeb rynku pracy. Duża uwaga opinii publicznej poświęcana Ukrainie oraz niedawne 
zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli tego kraju sprawiły, że wybór głównego tematu 
drugiego numeru biuletynu nie mógł być inny niż właśnie zjawisko imigracji ukraińskiej. 
W tym wydaniu przedstawiamy m.in. główne cechy charakterystyczne dotychczasowej 
imigracji ukraińskiej, zasady ruchu bezwizowego z Ukrainą, prognozy dalszego napływu 
obywateli Ukrainy oraz najważniejsze dane statystyczne w tym kontekście. Ponadto, opis 
najważniejszych wydarzeń ostatniego kwartału oraz trendów migracyjnych w pierwszym 
półroczu 2017 r.

Zachęcam Państwa do lektury drugiego numeru biuletynu informacyjnego Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców, a także śledzenia naszej strony internetowej i kanałów w mediach 
społecznościowych.
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Ze względu na brak perspektyw na szybką poprawę sytuacji ekonomicznej na Ukrainie, 
przewiduje się dalszy zwiększony napływ obywateli tego kraju przez kilka najbliższych lat. 
Najbardziej prawdopodobny jest trend stopniowego wzrostu, według którego chęć ubiegania 
się o zgodę na pobyt w Polsce w 2017 r. zgłosi od 110 tys. do 140 tys. obywateli Ukrainy.

Wprowadzony 11 czerwca ruch bezwizowy z Ukrainą może jednak wpłynąć na większą skalę migracji rzędu 
150-180 tys. obywateli Ukrainy wnioskujących o zgodę na pobyt w Polsce w tym roku. Wnioski ukraińskie będą 
stanowiły około 73-75 proc. złożonych przez wszystkich cudzoziemców w 2017 r.

Od 2016 r. polskie placówki konsularne i dyplomatyczne wydały obywatelom Ukrainy 1,9 mln wiz. Większość z nich przebywa 
w Polsce tymczasowo korzystając z ułatwionego dostępu do rynku pracy, który umożliwia pracę przez 6 miesięcy przy posiadaniu 
oświadczenia o powierzeniu pracy. Coraz więcej obywateli Ukrainy chce jednak pozostać w Polsce na dłuższy czas, o czym świad-
czy rosnąca wniosków o zezwolenia na pobyt, a także liczba osób już posiadających takie pozwolenia. Obecnie 128 tys. obywateli 
Ukrainy posiada ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza.

97 tys.
pobyt czasowy

27 tys.
pobyt stały

3 tys.
pobyt rezydenta

długoterminowego

4 54

Imigracja z Ukrainy.
128 tys. obywateli Ukrainy 
z długoterminowymi pozwoleniami 
na pobyt w Polsce

Przestępczość wśród obywa-
teli Ukrainy pozostaje na ni-
skim poziomie. Mimo blisko 
130 tys. osób posiadających 
ważne zezwolenia na pobyt 
w Polsce, osadzonych w pol-
skich aresztach śledczych 
i zakładach karnych jest 
obecnie ok. 240 Ukraińców.

Najwięcej Ukraińców przebywa w województwie mazowiec-
kim, gdzie swój pobyt zarejestrowało blisko 36 tys. osób. 
Kolejnymi najpopularniejszymi regionami są województwa ma-
łopolskie (14 tys. osób), dolnośląskie (13 tys.), wielkopolskie 
(7 tys.), lubelskie (9 tys.) oraz zachodniopomorskie (7 tys.).

Większość przyjeżdżających z Ukrainy to 
mężczyźni - 57%. Kobiety stanowią - 43%.PRzEStĘPCzoŚĆ

Obywatele Ukrainy korzystają z ułatwionego dostępu do polskiego rynku 
pracy i przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy mogą wy-
konywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Warun-
kiem jest posiadanie pisemnego oświadczenia podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzę-
dzie pracy i pisemnej umowy. W 2015 r. zarejestrowano w Polsce 763 tys. 
oświadczeń o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy, a w 2016 r. było 
ich 1,26 mln. Należy przy tym pamiętać, że liczba cudzoziemców, którzy 
rzeczywiście podjęli pracę w związku z zarejestrowanym oświadczeniem 
nie musi być tożsama z liczbą zarejestrowanych oświadczeń.
W ubiegłym roku zdecydowaną większość oświadczeń – 1,1 mln wysta-
wiono na okres od 3 do 6 miesięcy. Najwięcej zarejestrowały urzędy pracy 
w województwach: mazowieckim – 350 tys., dolnośląskim – 132 tys. oraz 
wielkopolskim – 123 tys. Obywatele Ukrainy otrzymywali oferty pracy 
głównie w rolnictwie oraz branży usługowej, przemysłowej i budowlanej. 
Według danych ZUS obecnie ok. 270 tys. Ukraińców jest zgłoszonych do 
ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.
Zdecydowana większość – ok. 77 proc. wniosków o zezwolenie na pobyt 
czasowy uzasadniana jest chęcią wykonywania pracy.

DoStĘP Do RYnKU PRaCY

GDzIE naJwIĘCEJ?

PoDzIaŁ wEDŁUG PŁCI

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
w roku akademickim 2015/2016 na polskich 
uczelniach wyższych studiowało 57 tys. cu-
dzoziemców, co stanowi prawie 24 procentowy 
wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Za 
wzrost liczby studentów zagranicznych w Polsce 
odpowiada głównie napływ studentów z Ukrainy. 
W roku akademickim 2015/2016 studiowało ich 
bowiem 30,5 tys. - czyli o prawie 24 proc. więcej 
niż rok wcześniej. Stanowili oni ponad 53 proc. 
ogółu studentów zagranicznych w Polsce.

Około 7 proc. obywateli Ukrainy ubiegających się 
o zezwolenie na pobyt czasowy to studenci.

Młodzież z Ukrainy jest również 
obecna w polskich szkołach. 
Z danych Ministerstwa Edukacji 
Narodowej wynika, że łącznie we 
wszystkich rodzajach placówek 
edukacyjnych uczy się blisko 
7 tys. dzieci ukraińskich. Najwię-
cej w szkołach podstawowych 
(prawie 2 tys.) oraz policealnych 
(1,3 tys.).

naUKa w SzKoŁaCH

StUDIa wYŻSzE

Większość obywateli Ukrainy przebywa w Polsce na podstawie wiz. Od 4 lat stale 
rośnie liczba tego typu dokumentów wydawanych przez polskie placówki dyploma-
tyczne i konsularne. W 2013 r. wydano w sumie 720 tys. wiz, a w 2016 r. już 1,26 mln 
wiz. Oprócz ogólnego wzrostu liczby wydawanych wiz, zmieniają się także proporcje 
na rzecz większej ilości wiz krajowych (długoterminowych) uprawniających do pobytu 
w Polsce do 1 roku.

LICzBa wIz wYDanYCH oBYwatELoM UKRaInY PRzEz PoLSKIE PLaCÓwKI KonSULaRnE I DYPLoMatYCznE
2013

2014

2015

2016

2017 (I-V)

528 tys. 192 tys.

276 tys.

466 tys.

706 tys.

413 tys.

554 tys.

456 tys.

559 tys.

200 tys.

720 000

828 000

922 000

1 260 000

613 000

wiza Schengen wiza krajowa

wszystkich Ukraina

2015

68 tys.108 tys.

2016

96 tys.142 tys.

2017 (I-VI)

58 tys.89 tys.

2014

29 tys.65 tys.

2013

14 tys.43 tys.

Cudzoziemcom chcącym osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) urzędy wojewódzkie wydają dokumenty 
potwierdzające ich prawo pobytu w kraju np. zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. Obywatele Ukrainy coraz liczniej składają wnioski o  zezwolenia na pobyt. 
Tendencję wzrostową można zaobserwować od 2014 r. kiedy złożono ich ok. 29 tys., a w 2016 r. już 96 tys. W pierwszej połowie 2017 r. urzędy wojewódzkie 
otrzymały 58 tys. wniosków dotyczących obywateli Ukrainy.

LICzBa zŁoŻonYCH wnIoSKÓw o zEzwoLEnIa na PoBYt w PoLSCE

Łączna liczba cudzoziemców posiadających ważne 
zezwolenia na pobyt w Polsce przekroczyła 300 tys. 
Lista najliczniejszych grup cudzoziemców nie uległa 
większym zmianom w ciągu ostatnich czterech lat. 
Aktualna kolejność kształtuje się następująco: Ukraina 
- 127 tys., Niemcy - 23 tys., Białoruś - 13,5 tys., Rosja 
- 11 tys., Wietnam - 11 tys., Chiny - 8 tys., Włochy - 
7,5 tys., Francja - 6 tys., Indie - 5,7 tys., Wielka Brytania 
- 5,5 tys. 

Największy wzrost dotyczy obywateli Ukrainy – 
o 100 tys. osób (z 28 tys. w 2013 r. do 128 tys. 
obecnie). Różnica wynika głównie ze wzrostu liczby 
zezwoleń na pobyt czasowy o 83 tys. (z 12 tys. do 
95 tys.). W 2013 r. obywatele Ukrainy stanowili 1/5 
całej populacji cudzoziemców w Polsce, a obecnie jest 
to ok. 42 proc.

LICzBa oBYwatELI UKRaInY PoSIaDaJĄCYCH waŻnE DoKUMEntY UPRawnIaJĄCE Do 
PoBYtU w PoLSCE (PRzEz oKRES DŁUŻSzY nIŻ zEzwaLa na to wIza) – M.In. zEzwoLEnIa 
na PoBYt CzaSowY LUB StaŁY

Około 60 proc. obywateli Ukrainy posiadających zezwolenia na 
pobyt w Polsce to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, 
26 proc. w przedziale 40 - 59 lat, a ok. 12 proc. poniżej 20 wieku 
życia. Nieznacznie przeważają mężczyźni – 73 tys. osób (57 
proc.), w porównaniu do 55 tys. kobiet. Wśród najpopularniej-
szych typów zezwoleń zdecydowanie dominują zezwolenia na 
pobyt czasowy (do 3 lat) – 76 proc. Zezwolenia na pobyt stały 
posiada 27 tys. obywateli Ukrainy (21 proc.).

RoDzaJ aKtUaLnIE waŻnYCH zEzwoLEń na PoBYt
PoSIaDanYCH PRzEz oBYwatELI UKRaInY
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Potencjalne skutki zniesienia 
reżimu wizowego dla obywateli 
Ukrainy
Decyzja Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego o wpisaniu Ukrainy na listę państw, 
których obywatele nie potrzebują wiz na pobyt do 90 dni w ciągu 180 dni (bez prawa do pracy czy 
nauki) w strefie Schengen weszła w życie 11 czerwca 2017 r. Z przywileju tego mogą korzystać 
tylko osoby posiadające paszport biometryczny. Pierwsze dwa miesiące funkcjonowania reżimu 
bezwizowego przebiegły mało zauważalnie. Kraje UE sąsiadujące z Ukrainą odnotowały taką samą 
lub niewiele większą dynamikę przekroczeń granicy. Według danych polskiej Straży Granicznej, 
w porównaniu lipca do czerwca br. ruch na granicy z Ukrainą wzrósł o ok. 11 proc., co można jednak 
wiązać przede wszystkim ze wzrostem wyjazdów w sezonie letnim. Konsekwencje migracyjne, 
a zatem dotyczące stałej zmiany miejsca zamieszkania a nie przepływów turystycznych czy 
biznesowych, o ile będą, mogą być widoczne dopiero w perspektywie kilku lat.

obawy i długie oczekiwanie

Ukraina długo musiała czekać na ruch bezwizowy, albowiem plan działań na rzecz liberalizacji 
wizowej (VLAP) został jej przyznany przez Komisję Europejską jeszcze w 2010 r. Mołdawia, która 
przystąpiła do VLAP w 2011 r., otrzymała ruch bezwizowy w 2014 r., a Gruzja, od marca ciesząca się 
przywilejami ruchu bezwizowego, rozpoczęła implementację VLAP dopiero w roku 2013. Opóźnienia 
Ukrainy wynikały przede wszystkim z braku woli politycznej przeprowadzania odpowiednich reform 
za czasów prezydenta Wiktora Janukowycza, lecz także z lęków wielu krajów UE obawiających 
się otwarcia granic dla największego i najludniejszego kraju Partnerstwa Wschodniego (PW). Po 
drugie, w sytuacji kryzysu migracyjnego wiele krajów członkowskich UE obawiało się ewentualnych 
konsekwencji wprowadzenia ruchu bezwizowego dla Ukrainy znajdującej się po rosyjskiej agresji 
w faktycznej sytuacji konfliktu zbrojnego o niskiej intensywności. Obawy budziła 1,7-milionowa 
rzesza osób wewnętrznie przesiedlonych. W grę wchodziła też niechęć wielu krajów unijnych do 
podejmowania jakichkolwiek zobowiązań liberalizacyjnych wobec krajów trzecich w sytuacji wzrostu 
tendencji izolacjonistycznych wśród ich społeczeństw, tym bardziej że kolejnymi krajami, z którymi 
UE rozmawia na temat ruchu bezwizowego są Turcja i Kosowo.

Ukraińcy w UE i Polsce

Jak dotąd żadne z unijnych obaw się nie spełniły. Po rosyjskiej aneksji Krymu i wybuchu konfliktu zbrojnego na Donbasie 
nastąpiło poważne załamanie ukraińskiej gospodarki (spadek dynamiki PKB w 2015 r. o aż 10 proc.), dewaluacja 
hrywny i spadek realnych dochodów społeczeństwa o kilkadziesiąt procent. Nic dziwnego, że te zjawiska wywołały 
gwałtowny wzrost migracji obywateli Ukrainy. Co ciekawe dotyczy ona w zasadzie tylko Polski, która stworzyła 
specjalne ułatwienia dla obywateli krajów PW chcących podjąć w naszym kraju pracę krótkoterminową. Wyjazdy do 
innych państw UE, wcześniej popularnych wśród ukraińskich migrantów takich jak Czechy, Włochy czy Niemcy, wzrosły 
nieznacząco i szacowane są na 100–200 tys. osób w danym państwie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że kraje 
te w zasadzie nie stwarzają mechanizmów legalnej pracy i zamieszkania dla obywateli Ukrainy. Ze względu na wojnę 
spadła również atrakcyjność Rosji, tradycyjnego kierunku migracji zarobkowych Ukraińców. 

Trudno jest dokładnie oszacować ilu obywateli Ukrainy pracuje aktualnie w Polsce. Coraz trudniej śledzić statystykom 
bardzo zmienny i różnorodny fenomen, jakim są współczesne migracje. Łatwiej jest stwierdzić, ilu obywateli Ukrainy 
przebywa w Polsce na postawie zezwolenia na pobyt. W lipcu br. Ukraińcy posiadali 132 tys. ważnych kart pobytu, co 
oznacza wzrost o ok. 50 proc. w porównaniu do lipca ub. roku. W 2016 r. wydano Ukraińcom aż 1,26 mln oświadczeń 
uprawniających do pracy czasowej, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku ich liczba wzrosła o połowę. 
W 2017 r. będzie to prawdopodobnie skok o kilkadziesiąt procent. Nie oznacza to jednak, że tylu obywateli Ukrainy 
przebywało w Polsce równocześnie, gdyż oświadczenia są wydawane na pół roku i wiele osób nie przyjeżdża do Polski 
po otrzymaniu oświadczenia. 

Badania Ośrodka Studiów Wschodnich z 2016 r. pokazały, że ogromnemu wzrostowi skali wyjazdów zarobkowych 
towarzyszy zmieniający się charakter migracji Ukraińców do Polski. Wcześniej zdominowane były przez mieszkańców 
zachodniej Ukrainy, teraz zaczynają przyciągać także osoby z centralnej i wschodniej części kraju. W 2015 r. stanowili 
oni około 30 proc. wszystkich migrantów, teraz prawdopodobnie już znacznie więcej. Ponadto migracje zaczynają 
przybierać bardziej długoterminowy charakter, rośnie migracja osiedleńcza. Według niedawnych badań jednej 
z  międzynarodowych agencji pośrednictwa pracy, 48 proc. ukraińskich migrantów zamierza pozostać w Polsce na 
stałe.

Potencjalne konsekwencje

Choć gospodarka Ukrainy najgorsze zdaje się mieć już za sobą, to obecny wzrost gospodarczy (2 proc.) jest 
zdecydowanie zbyt niski, aby doprowadzić do znaczącej poprawy na rynku pracy. Zawiodły również zapoczątkowane 
po Majdanie reformy, które nie doprowadziły do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Tym 
samym należy oczekiwać, że w najbliższych latach Ukraińcy nadal będą wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu pracy. 

Po zniesieniu w połowie czerwca przez UE reżimu wizowego dla obywateli Ukrainy pojawia się uzasadnione pytanie 
– co to oznacza dla kierunków wyjazdu Ukraińców? Czy część z nich może wyjechać dalej na Zachód, gdzie zarobki 
są znacznie wyższe niż w Polsce i gdzie istnieją dobrze rozwinięte programy integracyjne? Obywatele Ukrainy 
nadal potrzebują zezwoleń na pracę, aby móc legalnie pracować w Unii Europejskiej. O ile więc takie państwa jak 
Niemcy, Czechy czy kraje południa Europy nie zmienią swojej obecnej restrykcyjnej polityki w zakresie zatrudniania 
cudzoziemców, do zasadniczych zmian w migracjach ukraińskich nie powinno dojść. Może oczywiście wzrosnąć skala 
pobytów nielegalnych, lecz obywatele Ukrainy szukają bezpiecznych kanałów migracyjnych, które pozwolą uniknąć 
ryzyka i przyniosą stały dochód.

Nie należy jednak wykluczać możliwości, że wspomniane kraje jednak zmienią swoją politykę migracyjną i w większym 
stopniu otworzą rynki pracy. Wtedy najprawdopodobniej nastąpi odpływ części Ukraińców z Polski. Obecnie przed 
takim dylematem stoją Czechy, kraj z najniższym bezrobociem w UE i coraz większym deficytem rąk do pracy. A warto 
pamiętać, że Polska nie jest konkurencyjna, jeśli chodzi o zarobki oferowane ukraińskim pracownikom. Według badania 
NBP z 2016 r. Ukraińcy zarabiają w Polsce przeciętnie ok. 2 tys. złotych miesięczne netto, pracując tygodniowo aż 
54 godziny.

DR MARtA JAROSZEWICZ
OśRODEk StUDIÓW WSChODnICh
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nEWS nUMERU. RUCh bEZWIZOWY 
Z UkRAInĄ.

WYDARZEnIA

11 czerwca zniesiony został obowiązek posiadania wizy przez obywateli Ukrainy podróżujących 
do Unii Europejskiej. Warunkiem jest posiadanie paszportu biometrycznego i spełnienie 
pozostałych warunków wjazdu określonych w przepisach. Pobyt w ramach ruchu bezwizowego 
nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Liberalizacja przepisów nie 
dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza zwolnienia z konieczności spełnienia pozostałych 
warunków wjazdu określonych w Kodeksie Granicznym Schengen. Obywatele Ukrainy, aby 
przekroczyć granicę w ruchu bezwizowym, muszą nie tylko posiadać ważny paszport biometryczny 
ale również uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadać wymagane środki 
finansowe. Nie mogą także widnieć w bazach danych jako osoby, wobec których dokonano wpisu 
do celów odmowy wjazdu i stanowić zagrożenia dla porządku publicznego oraz bezpieczeństwa 
wewnętrznego.

Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego 
okresu. Do 90 dni wlicza się również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca np. na 
podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen (również sprzed 11 czerwca). Zgodnie z regulacjami 
unijnymi wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane.

Obywatele Ukrainy będą mogli wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem posiadania 
odpowiednich dokumentów do realizacji tego celu, np. oświadczenia o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Ważną kwestią jest pobyt na terytorium Polski cudzoziemców w trakcie toczącego się przed 
wojewodą postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt 
rezydenta długoterminowego UE. Jeśli wniosek został złożony w terminie oraz nie zawiera braków 
formalnych (lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie), wówczas w dokumencie podróży 
wnioskodawcy zostaje umieszczana stosowna stampila.

Posiadanie w paszporcie stampili, potwierdzającej złożenie w terminie wniosku o udzielenie 
zezwolenia na pobyt, nie jest podstawą do przekroczenia granicy państwowej na wjazd do Polski. 
Cudzoziemiec posiadający w dokumencie podróży ww. stampilę może wjechać na terytorium 
Polski w ruchu bezwizowym pod warunkiem, że nie wykorzystał – w okresie przed procedurą i w jej 
trakcie – 90 dni pobytu w okresie 180-dniowym. Jeżeli okres pobytu w ruchu bezwizowym został 
wykorzystany, ponowny wjazd może nastąpić na podstawie wizy długoterminowej.

Do obliczenia dozwolonego okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego nie wlicza się okresu pobytu 
na samej stampili, natomiast należy mieć na uwadze, że okres pobytu na stampili nie rozpoczyna 
się z dniem jej otrzymania, ale z dniem wyczerpania okresu pobytu, do którego cudzoziemiec był 
uprawniony w ramach ruchu bezwizowego. To oznacza, że dopiero po wykorzystaniu całego okresu 
pobytu przysługującego w ramach ruchu bezwizowego, następuje płynne przejście na uprawnienia 
wynikające ze złożenia w terminie wniosku na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta 
długoterminowego UE.

PPOR. SG AGnIESZkA GOLIAS
RZECZnIk PRASOWY kOMEnDAntA GŁÓWnEGO StRAżY GRAnICZnEJ

Od 24 kwietnia br. w białej Podlaskiej funkcjonuje tzw. filtr epidemiologiczny czyli oddzielna 
placówka służby zdrowia, w której są diagnozowani cudzoziemcy ubiegający się o ochronę 
międzynarodową. Dotychczas przebadanych zostało ok. 400 osób, u nikogo nie wykryto poważnych 
chorób.

Budynek filtra epidemiologicznego powstał przy ośrodku recepcyjnym dla cudzoziemców w Białej 
Podlaskiej. Lokalizacja inwestycji nie jest przypadkowa – najwięcej cudzoziemców ubiegających się 
udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce przekracza granicę w Terespolu. 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.

„Filtr epidemiologiczny” rozpoczął działalność

Delegacja z Finlandii odbyła trzydniową wizytę w Polsce zorganizowaną przez Urząd do Spraw 
Cudzoziemców. W trakcie pobytu przedstawiciele Fińskiej Służby Migracyjnej odbyli spotkania 
w Warszawie, terespolu, białej Podlaskiej oraz białowieży.

W trakcie spotkań pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców omówili aktualne statystyki dotyczące 
wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce oraz planowane zmiany w procedurach 
uchodźczych. Dyskutowano także o polskich rozwiązaniach w zakresie pomocy socjalnej udzielanej 
cudzoziemcom w trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie statusu uchodźcy. Istotne były 
również rozmowy na temat możliwości bliższej współpracy między polskim i  fińskim urzędem 
migracyjnym w zakresie wizyt studyjnych czy rozwoju systemów informatycznych.

współpraca z Fińską Służbą Migracyjną

Urząd do Spraw Cudzoziemców zorganizował konferencję podsumowującą projekt „Zwiększanie 
efektywności zarządzania migracjami w Polsce” zrealizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy.

Podczas spotkania zaprezentowano inicjatywy zrealizowane w ramach projektu m.in.: szkolenia 
dotyczące migracji i kompetencji międzykulturowych, warsztaty z orientacji kulturowej czy też 
wzmocnienie platformy współpracy między migrantami a polskimi instytucjami. Projekt przyczynił 
się również do pogłębienia współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Szwajcarią w dziedzinie 
zarządzania migracjami. 
Całkowity budżet projektu wyniósł 6,1 mln zł, z czego 85 proc. stanowiło dofinansowanie strony 
szwajcarskiej.

Efektywne zarządzanie migracjami – konferencja
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Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował portal umożliwiający wypełnianie wniosków 
o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie. Ze strony można 
również pobrać inne formularze przydatne cudzoziemcom przebywającym w Polsce.

Po wejściu na stronę cudzoziemcy.gov.pl należy wybrać odpowiedni wniosek, wypełnić niezbędne pola 
w formularzu, a następnie wygenerować gotowy dokument i zanieść do właściwego urzędu. Na portalu 
można online wypełnić wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE 
oraz o udzielenie ochrony międzynarodowej. Ze strony można również pobrać formularze przydatne 
cudzoziemcom przebywającym w Polsce.

Cudzoziemcy.gov.pl – nowa strona dla obcokrajowców

Inicjatywa ma na celu przybliżenie lokalnej społeczności warunków pobytu cudzoziemców 
wnioskujących o przyznanie status uchodźcy, pracy wykonywanej przez personel ośrodków oraz 
podnoszenie wiedzy na temat funkcjonowania tego typu placówek.

Na gości dni otwartych czekały liczne atrakcje m.in.: potrawy etniczne przygotowane przez 
cudzoziemców, występy artystyczne, animacje dla dzieci, zajęcia plastyczne i muzyczne oraz 
dmuchańce. W 11 ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową 
przebywa ok. 1800 osób.

Dni otwarte w ośrodkach dla cudzoziemców

WIĘCEJ WYDARZEŃ ZnAJDZIESZ nA nASZEJ StROnIE IntERnEtOWEJ: 

www.udsc.gov.pl

W Valletcie odbyło się 24. spotkanie zarządu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Podczas obrad 
dyskutowano m.in. o postępach prac EASO oraz bieżącej sytuacji migracyjnej w Europie.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu opracowuje nowe moduły szkoleniowe oraz narzędzia wsparcia w celu 
wzmocnienia działań operacyjnych w terenie, w szczególności we Włoszech i w Grecji. EASO przygotowuje się również do 
przekształcenia w Agencją ds. Azylu Unii Europejskiej, która będzie posiadała większe kompetencje.
W 2016 r. znacznie wzrosła liczba decyzji z zakresu ochrony międzynarodowej w państwach UE+. Wydano ponad milion 
decyzji w pierwszej instancji, czyli o 84 proc. więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Dzięki temu spada liczba 
spraw w toku – pod koniec grudnia 2016 r. było ich ok. 900 tys., a pod koniec marca 2017 r. – nieco ponad 700 tys.

Malta: posiedzenie zarządu EaSo

W Zakopanem odbyła się dwudniowa konferencja z udziałem przedstawicieli urzędów migracyjnych Czech, Polski, 
Słowacji, Węgier oraz Szwajcarii. Dalsze zwiększanie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest efektem 
powstania Mechanizmu Reagowania na kryzys Migracyjny (Migration Crisis Response Mechanism - MCRM).

Głównym tematem obrad było utworzenie Mechanizmu Reagowania na Kryzys Migracyjny (Migration Crisis Response 
Mechanism - MCRM). Koncepcja MCRM, opracowana wspólnie przez państwa V4, odpowiada na potrzebę stworzenia 
modelu współpracy, który zapewni skuteczną koordynację oraz reagowanie na pojawiające się wyzwania w obszarze 
migracji.
Obszary działań MCRM podzielono na trzy filary:
• wzmocnienie współpracy wewnątrz UE w celu udzielania wsparcia państwom najbardziej obciążonym napływem 

migrantów;
• poprawa wymiany informacji, analiz i ocen ryzyka;
• współpraca z kluczowymi państwami trzecimi w zakresie zarządzania migracjami, zabezpieczenia granic, udzielania 

ochrony międzynarodowej oraz rozwiązywania pierwotnych problemów przyczyniających się do migracji.
Inicjatywa MCRM jest otwarta na inne państwa chcące współpracować we wspomnianych obszarach. W drugim dniu 
konferencji w Zakopanem wzięli udział przedstawiciele Szwajcarii, którym zaproponowano przyłączenie się do działań 
projektowych.

Spotkanie szefów urzędów migracyjnych Grupy V4 i Szwajcarii

Od 2014 r. liczba cudzoziemców, którzy posiadają ważne dokumenty uprawniające do pobytu 
w Polsce (m.in. zezwolenia na pobyt czasowy lub stały) wzrosła o ponad 150 tys. osób. Zdecydowanie 
najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Dane nie uwzględniają osób przebywających 
w Polsce na podstawie wiz.

Lista najliczniejszych grup cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt nie uległa 
większym zmianom w ciągu ostatnich czterech lat. Aktualna kolejność kształtuje się następująco: 
Ukraina 127 tys., Niemcy 23 tys., Białoruś 13,5 tys., Rosja 11 tys., Wietnam 11 tys. Około 56 proc. 
cudzoziemców posiadających zezwolenia na pobyt w Polsce to osoby w przedziale wiekowym 
20 – 39 lat. Najwięcej cudzoziemców przebywa w województwie mazowieckim, gdzie swój pobyt 
zarejestrowało ok. 100 tys. osób.
Aktualne dane dotyczące imigracji do Polski można śledzić na portalu migracje.gov.pl.
szwajcarskiej.

Ponad 300 tys. cudzoziemców z pozwoleniami na pobyt
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W pierwszej połowie 2017 r. ok. 89 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o zezwolenia na pobyt w Polsce. 
Jest to o 42 proc. osób więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. oraz 87 proc. więcej niż w 2015 r.
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tREnDY MIGRACYJnE. LEGALIZACJA PObYtU.

Do końca czerwca 2017 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy lub 
ochrony uzupełniającej) złożyło 3 tys. cudzoziemców. Niemal wszyscy wnioskodawcy (93 proc.) 
pochodzili z  państw należących do byłego ZSRR (głównie: Rosja, Ukraina, Tadżykistan, Kirgistan, 
Armenia, Gruzja, Białoruś). Większość wniosków zostało złożonych na przejściu granicznym 
w Terespolu przez obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej.
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tREnDY MIGRACYJnE. OChROnA MIĘDZYnARODOWA.

Decyzje w sprawie legalizacji pobytu wydają wojewodowie. W pierwszej połowie roku 
zezwolenia na pobyt otrzymało 62 tys. cudzoziemców (87 proc. wszystkich decyzji). 
W przypadku 6,7 tys. osób wydano decyzje negatywne (9 proc.), a prawie 3 tys. spraw 
umorzono (4 proc.).

w I połowie 2017 r. 
ok. 89 tys. cudzoziemców 
złożyło wnioski o zezwolenia 
na pobyt w Polsce

Liczba cudzoziemców, którzy złożyli wnioski o zezwolenia na pobyt w Polsce.

w porównaniu z analogicznym 
okresem 2016 r. widoczny 

jest spadek liczby osób 
wnioskujących o ochronę 

międzynarodową w Polsce o 60%
Kraje, których obywatele złożyli najwięcej wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce w I połowie 2017 r.

Decyzje negatywne otrzymało 1,3 tys. osób (41 proc.), a 1,6 tys. postępowań (51 proc.) 
umorzono. Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec nie był zainteresowany 
kontynuowaniem procedury w Polsce i opuścił kraj.

pozytywne negatywne umorzenia

87%

9% 4%

najczęściej w Polsce 
chcą się osiedlić 

obywatele Ukrainy

umorzenia negatywne pozytywne

16
00

 o
s.

13
00

 o
s.

28
2 

os
.

warunki nadania 
jednej z form ochrony 
międzynarodowej spełniało 
282 cudzoziemców (8%) - 
głównie obywatele Ukrainy

Najczęściej w Polsce chcą się osiedlić obywatele Ukrainy, którzy złożyli 65 proc. wszystkich wniosków. Wzrost zainte-
resowania legalizacją pobytu zauważalny jest także wśród obywateli Białorusi (głównie pobyt stały) oraz Indii (głównie 
pobyt czasowy). Ponadto, najczęściej wnioski składali obywatele Chin i Wietnamu.

Kraje, których obywatele złożyli najwięcej wniosków o zezwolenia na pobyt w Polsce w I połowie 2017 r.

Kraje, których obywatele otrzymali najwięcej decyzji o przyznaniu ochrony międzynarodowej w Polsce w I połowie 2017 r.

Rosja
Ukraina Tadżykistan

Armenia
Inne

71%
13% 4% 2% 10%

170 os.
Ukraina

43 os.
Rosja

19 os.
Syria

11 os.
Tadżykistan

58 tys.
Ukraina

4,5 tys.
Białoruś

3 tys.
ChRL

3,5 tys.
Indie

2,8 tys.
Wietnam

I połowa 2015

I połowa 2016

I połowa 2017 89 tys.

62,6 tys.

47,7 tys.
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Słownik pojęć migracyjnych
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SŁOWnIk POJĘć MIGRACYJnYCh.
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Przed przyjazdem do Polski cudzoziemcy z państw trzecich (spoza UE) powinni zadbać o posiadania 
dokumentów uprawniających do wjazdu. Oprócz paszportu najczęściej jest o wiza, wydawana przez 
polskiego konsula jako wiza Schengen albo krajowa. W celu uzyskania wizy należy zwrócić się do 
właściwej polskiej placówki dyplomatycznej lub konsularnej.

Wiza Schengen (oznaczona symbolem C) – wydawana jest gdy planowany pobyt na terytorium 
państw członkowskich obszaru Schengen nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego 
okresu.

Wiza krajowa (długoterminowa - oznaczona symbolem D) – uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie 
dłużej niż 90 dni. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.

Ostateczną decyzję o umożliwieniu wjazdu do Polski podejmują funkcjonariusz Straży Granicznej 
podczas odprawy na przejściu granicznym.

wizy - Schengen i krajowa

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i przedłużyć swój pobyt w Polsce (na okres dłuższy niż zezwala 
na to wiza) powinni uzyskać odpowiednie zezwolenie na pobyt – czasowy, stały lub rezydenta 
długoterminowego UE. Procedury prowadzą urzędy wojewódzkie właściwe ze względu na miejsce 
zamieszkania cudzoziemca. Przykładowo, jeśli dana osoba mieszka w Warszawie, wówczas wniosek 
o pozwolenie na pobyt powinna złożyć w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. 
Jeśli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt został złożony w terminie oraz nie zawierał braków 
formalnych (lub zostały one uzupełnione w terminie), wówczas w dokumencie podróży wnioskodawcy 
zostaje umieszczany stempel. Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski będzie uważany za legalny 
podczas trwania postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Legalizacja pobytu

Obywatele 6 państw – Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii i Mołdawii korzystają z ułatwionego 
dostępu do polskiego rynku pracy. Oznacza to, że przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy 
mogą wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Warunkiem jest posiadanie 
pisemnego oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy zarejestrowanego we 
właściwym powiatowym urzędzie pracy i pisemnej umowy. W sytuacji gdy pracodawca chce zatrudnić 
cudzoziemca przez dłuższy czas wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na 
pobyt czasowy i pracę albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji. Jeśli cudzoziemiec pracował u danego pracodawcy w związku 
z zarejestrowanym oświadczeniem, pracodawca ten może wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę 
(na tym samym stanowisku) w trybie uproszczonym (bez konieczności uzyskania informacji starosty 
nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy).

oświadczenie o powierzeniu pracy
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