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1. WSTĘP

Od początku przemian społeczno-ustrojowych w Polsce ujawniły się wyzwa-
nia związane z polityką wobec migracji zagranicznych, w tym także z ochroną 
osób starających się o nadanie statusu uchodźcy. Polska stała się państwem przyj-
mującym uchodźców i w okresie ponad dwudziestu ostatnich lat można zauważyć 
zarówno zmiany liczby cudzoziemców występujących w każdym roku o nada-
nie tego statusu, jak i zmiany dotyczące krajów ich pochodzenia. Jednocześnie 
następowały liczne i często głębokie zmiany prawa, służące rozwijaniu prawa 
uchodźczego, jak i przekształcenia całej struktury administracji zajmującej się 
tymi zagadnieniami2. Choć problemy przyznawania statusu uchodźcy odnoszą się 
u nas do stosunkowo mało licznej grupy cudzoziemców, to mają one stale duże 
znaczenie publiczne wynikające z tradycji demokratycznych i zobowiązań mię-
dzynarodowych3. Dzieje się tak również dlatego, że ruchy uchodźcze wskazują 

� Jest to zmieniona wersja referatu pt. „Wyzwania stojące przed polityką migracyjną Polski 
– rola Urzędu do spraw Cudzoziemców” wygłoszona na konferencji „10 lat Urzędu do spraw Cu-
dzoziemców”, Warszawa, 3 czerwca 2011 r. 

2 Red. J. Chlebny, Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2006; red. J. Chlebny, Cu-
dzoziemcy. Orzecznictwo sądów administracyjnych, Przeczytaj informacje o autorze. 
Warszawa 2007. 

3 Ch. Boswell, The Ethics of Refugee Policy, London 2005, s. 2. B. Mikołajczyk, Osoby ubiega-
jące się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania, Katowice 2004, s. 76-84. 
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na zjawiska zachodzące w ramach globalnych migracji, które wywierają wpływ 
na politykę migracyjną państwa, jak i jego relacje międzynarodowe4. Tematyka 
ta pojawia się także przy analizie problemów wielokulturowości, postaw wobec 
innych kulturowo, rasizmu i ksenofobii oraz wykluczenia społecznego�. 

W powstałych ostatnio analizach ewolucji polskiej polityki wobec uchodź-
ców, jak i całości materiałów na temat polityki migracyjnej państwa przeważają 
prace, które ujmowały je w kategoriach „europeizacji”�. Dobrym przykładem jest 
tutaj książka Agnieszki Weinar, w której zmiany tej polityki były traktowane jako 
„transfer zagranicznych rozwiązań” do Polski (związanych z implementacją pra-
wa europejskiego i wpływem instytucji europejskich oraz poszczególnych kra-
jów członkowskich Unii), jak i jako proces „uczenia się” przez władze możliwo-
ści regulacji polityki migracyjnej7. W opracowaniach tych podkreśla się, że owa 
polityka realizowała jeden z podstawowych celów polityki zagranicznej Polski, 
jakim była akcesja i członkostwo w Unii Europejskiej. Wymogi związane z tym 
procesem, zdaniem autorów tych opracowań, stanowiły właściwie najważniejszą 
przyczynę zmian polskiego prawa o cudzoziemcach8, co w efekcie pozwoliło 
mówić o „wysokim stopniu” europeizacji polskiej polityki migracyjnej9. Inną 
wskazywaną cechą tworzenia tej polityki był jej niski stopień „upolitycznienia”, 
o czym miały świadczyć ograniczone debaty polityczne na jej temat i małe zain-
teresowanie opinii publicznej�0. Obok europeizacji wymienia się także inne ro-

4 A. Betts, Forced Migration and Global Politics, New york – London 2009. 
� L. Schuster, The Exclusion of Asylum Seekers in Europe, Centre on Migration, Policy and 

Society (COMPAS), Working Paper No. 1, University of Oxford 2004; red. A. Jasińska-Kania, S. 
Łodziński, Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, 
uchodźcy, Warszawa 2009. 

� Obszerna i krytyczna ocena literatury naukowej zajmującej się uchodźcami w Polsce znajduje 
się w rozdziale drugim niepublikowanej pracy doktorskiej Mikołaja Pawlaka pt. „Szkoły i instytucje 
pomocowe wobec uchodźców w Polsce lokalnej po 2004 r. Analiza wybranych przypadków z per-
spektywy nowego instytucjonalizmu” (IFiS PAN, marzec 2011). 

7 A. Weinar, Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990-2003, Warszawa, 2006. 
8 Warto jednak podkreślić, że czerpanie wzorów z rozwiązań migracyjnych państw europejskich 

o dłuższym i bogatszym doświadczeniu w przyjmowaniu imigrantów (w tym uchodźców) miało 
miejsce jeszcze przed utworzeniem Unii Europejskiej. Dlatego sam termin „europeizacja”, zakłada-
jący istnienie wówczas jakiegoś uniwersalnego standardu, może wydawać się tutaj dyskusyjny.

9 A. Kicinger, Between Polish interests and the EU influence – Polish migration policy develop-
ment 1989-2004, Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych- Warszawa, 
„CEFMR Working Paper” 2005, nr 9; A. Kicinger, A. Weinar, A. Górny, Advanced Yet Uneven: 
The Europeanisation of Polish Immigration Policy [w:] eds. T. Faist, A. Ette, Europeanization of 
National Policies and Politics of Immigration, Basingstoke 2007, s. 181-200. 

�0 A. Weinar, Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców…, s. 19-20. Por następują-
cy fragment: „wobec niewielkiego zainteresowania społeczeństwa problematyką migracji (również 
organizacje pozarządowe nie były tak liczne i aktywne, jak obecnie), rozwiązania i decyzje propo-
nowane przez właściwe instytucje państwowe były podejmowane i realizowane bez publicznych 
debat i dyskusji politycznych. Dążyły one do ustabilizowania sytuacji migracyjnej kraju, stworzenia 
podstawowej bazy normatywnej oraz ograniczenia nielegalnej migracji, przy jednoczesnym zagwa-
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dzaje uwarunkowań, a zwłaszcza imitacyjną modernizację Polski, odwoływanie 
się do przeszłości narodowej (kwestia repatriacji) i położenia geopolitycznego 
kraju��. 

Celem tego artykułu jest spojrzenie na wyzwania stojące przed polityką 
migracyjną państwa głównie z perspektywy uchodźców (osób starających się 
o uzyskanie statusu uchodźcy). Wykorzystamy do tego celu rozwijaną i popu-
larną w naukach społecznych metaforę „pola” (związanym z nazwiskiem wy-
bitnego francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu). W najbardziej ogólnym zna-
czeniu oznacza ona wyodrębniony fragment rzeczywistości społecznej, rządzący 
się swoistą logiką i wytwarzający właściwy sobie rodzaj praktyk i nierównych 
relacji między jego uczestnikami�2. Wykorzystamy to pojęcie przekształcając 
je w termin „pole uchodźcze”, skupiając się na zarówno na ewolucji i proble-
mach, jakie mogą się w najbliższej przyszłości wyłonić przed polityką wobec  
uchodźców. 

Uczynimy to omawiając kolejno najważniejsze – naszym zdaniem – uwa-
runkowania tego „pola”, do których zaliczamy przemiany współczesnych ru-
chów uchodźczych (z w miarę „stałych” w kierunku bardziej płynnych, zróżni-
cowanych i tymczasowych przemieszczeń uchodźczych), powstaniem (i dużą 
zmiennością) struktur administracyjnych zajmujących się uchodźcami, ewolu-
cję prawa zajmującego się pomocą dla tych osób (a szczególnie jego różnicowa-
niem się wyrażającym się w różnorodności form statusu i oferowanej pomocy 
dla uchodźców), problemami ich integracji jako już „osiedlonych” obywateli 
oraz wreszcie transformacją „tematu uchodźczego” w świadomości społecznej 
(opinii publicznej) z problemu społecznego i humanitarnego do politycznego  
wyzwania. 

Będziemy starali się wykazać, że ewolucja podstaw administracyjnych i praw-
nych ochrony uchodźców – czyli „pola uchodźczego” w okresie ostatnich dwóch 
dekad ukazuje napięcia między ich umiędzynarodowieniem i przyjmowaniem 
(transpozycją) rozwiązań europejskich a potrzebą dostosowania do naszych wa-
runków administracyjnych i położenia geopolitycznego. Same wyzwania stoją-
ce przed instytucjami zajmującymi się tymi zagadnieniami – a szczególnie przed 
UdsC – są w krótszej perspektywie czasowej związane z zapowiadanymi zmia-
nami prawnymi i instytucjonalnymi (szczególnie nową ustawa o cudzoziemcach), 

rantowaniu cudzoziemcom podstawowych praw człowieka oraz zorganizowaniu systemu instytu-
cjonalnego (organizacja struktur administracyjnych, budowa ośrodków dla uchodźców, ośrodków 
strzeżonych dla migrantów przebywających nielegalnie, etc.)”, Polityka migracyjna Polski – stan 
obecny i postulowane działania, Zespół do spraw Migracji – Departament Polityki Migracyjnej, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, kwiecień 2011, s. 6. 

�� A. Kicinger, Beyond the focus on Europeanization: Polish Migration Policy 1989-2004, 
„Journal of Ethnic and Migration Studies” 2009, nr 1, s. 79-95. 

�2 Por. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2002, s. 899-900;  
P. Bourdieu, L. J. D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001, s. 76-99. 
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a w dłuższym wymiarze czasu z ewolucyjną zmianą sytuacji migracyjnej kraju 
w kierunku bardziej imigracyjnego oraz bardziej globalnymi przekształceniami 
natury ruchów uchodźczych. 

Same konkretne problemy mogące się ujawnić w „polu uchodźczym” (jak 
i przed polityką migracyjną) są trudno przewidywalne (pokazuje to np. porów-
nanie liczby uchodźców w naszym kraju w 2009 r. i 2010 r.) i zawsze będą po-
kazywać napięcia między procedurami prawnymi a humanitaryzmem, wynikają-
cym ze szczególnej, indywidualnej sytuacji życiowej kandydata (kandydatów) na 
uchodźcę13. 

Zanim przejdziemy do właściwej prezentacji chcielibyśmy zwrócić uwagę na 
trzy uwarunkowania polskiej polityki migracyjnej, które wywarły i nadal wywie-
rają wpływ na jej kształt. Po pierwsze, pragniemy podkreślić doskonale wszystkim 
znany fakt, że tworzona od początku lat dziewięćdziesiątych polityka, tak wobec 
migracji jak i uchodźców, nie miała możliwości odwołania się (jak to działo się 
w innych, bardziej rozwiniętych krajach) do tradycji prawnej i instytucjonalnej 
zajmowania się tymi kwestiami, gdyż one praktycznie nie istniały. Oznaczało to 
jednocześnie, że „pole uchodźcze” było „wolne do zagospodarowania”. Tworzyło 
to niepowtarzalną okazję do przyjrzenia się organizowaniu nowych agend admi-
nistracyjnych oraz wzajemnych relacji między różnymi urzędami (co wskazywały 
także przywoływane przez nas publikacje). 

Po drugie, ewolucja „pola uchodźczego” była ( i jest nadal) w dużym stop-
niu zarówno zbieżna z ewolucją całej polityki migracyjnej państwa, jak i od niej 
różna. Główne jej punkty wyznacza początek 1990 r., kiedy pojawiał się „na se-
rio” problem uchodźców�4, następnie cała seria zmian administracyjnych i praw-
nych aż do przyjęcia nowej ustawy o cudzoziemcach w 1997 r., następnie przyj-
mowanie aquis communautaire i zmiany prawne w 2001 r. i 2003 r.. Ważnym 
pytaniem jest to, czy i jak polityka ta była kształtowana pod wpływem nacisku 
organizacji międzynarodowych (transfer polityki), a na ile pod wpływem czynni-
ków wewnętrznych związanych ze zmianami politycznymi w kraju i koncepcjami 
urządzenia administracji publicznej. Pytanie dotyczy także relacji między oboma 
typami czynników oraz stopnia ich nasilenia w określonych etapach rozwoju in-
stytucji ochrony uchodźców. 

Po trzecie, prowadzona jest obecnie debata nad koncepcją i przyszłym kształ-
tem polityki migracyjnej państwa, o czym świadczą dwa ważne dokumenty rządo-
we przekazane do dyskusji publicznej. Pierwszy z nich dotyczy polityki migracyj-

13 H. Grzymała-Moszczyńska, E. Nowicka, Goście i gospodarze. Problemy adaptacji kultu-
rowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych, Kraków 1998 
(zwłaszcza rozdział 5). 

�4 To znaczy, gdy napływ cudzoziemców poszukujących azylu wywołał reakcję władz i admini-
stracji angażującą te instytucje w definiowanie i rozwiązywanie problemów z niego wynikających.
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nej państwa��, zaś drugi zajmuje się założeniami nowej ustawy o cudzoziemcach��. 
Nie sposób pominąć treści tych obu dokumentów.

2.  OD WZGLĘDNEJ STAŁOŚCI DO „PŁyNNOŚCI” RUCHÓW 
UCHODŹCZyCH (UCHODŹCy W „POLU UCHODŹCZyM”) 

Wyłonienie się i charakter ewolucji „pola uchodźczego” był związany z poja-
wieniem się zbiorowości osób starających się o nadanie statusu uchodźców. Do 
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku zjawisko napływu uchodźców prak-
tycznie nie występowało w naszym kraju, a władze tylko w sporadycznych sytu-
acjach decydowały się na przyjęcie uchodźców i imigrantów o innej niż polska 
narodowości (decydowały o tym względy polityczne i/lub ideologiczne)�7. Sy-
tuacja ta zmieniła się wraz z przemianami ustrojowymi rozpoczętymi w 1989 r. 
Widoczna stała się tutaj uniwersalna cecha każdej polityki migracyjnej polegająca 
na tym, że mimo iż jest ona polityką wewnętrzną, to przedmiotem jej regulacji są 
osoby (zjawiska), których przyczyny mają podłoże międzynarodowe�8.

W okresie ostatnich dwóch dziesięcioleci można zaobserwować ewolucję dy-
namiki liczby osób aplikujących o nadanie status uchodźcy, uznawalności i różni-
cowania ich statusu prawnego oraz krajów ich pochodzenia. W latach od 1991 r. 

�� Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, Zespół do spraw Migracji 
– Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, 
kwiecień 2011. Dokument został opracowany w ramach powołanej w dniu 12 lutego 2009 r. grupy 
roboczej ds. przygotowania Strategii Migracyjnej Polski działającej w ramach międzyresortowego 
Zespołu ds. Migracji, w której reprezentowani byli przedstawiciele ministerstw, urzędów oraz służb, 
właściwych w zakresie problematyki dot. cudzoziemców. Przygotowany dokument jest dokumen-
tem programowym stanowiącym kierunkowe wytyczne we wszystkich obszarach związanych z sze-
roko pojętymi kwestiami migracyjnymi, w tym: imigracją legalną, przeciwdziałaniem nielegalnej 
migracji, ochroną cudzoziemców w Polsce, integracją cudzoziemców, obywatelstwem i repatriacją, 
emigracją zarobkową i migracjami powrotnymi, sprawnym funkcjonowaniem systemu prawnego 
i instytucjonalnego, – międzynarodowymi uwarunkowaniami strategii migracyjnej Polski, związ-
kiem innych polityk ze strategią migracyjną Polski oraz monitoringiem procesów migracyjnych.

�� Projekt założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach, Urząd do spraw Cudzoziemców, MS-
WiA, Warszawa, 21 luty 2011. Jak już wiadomo rząd, ze względu na upływająca obecnie kadencję 
Sejmu, zrezygnował obecnie z przyjmowania nowej, całościowej ustawy o cudzoziemcach, wykra-
wając z niej część poświęcona abolicji. 

�7 Dopiero w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku rozpoczął się niewielki napływ 
do Polski cudzoziemców w liczbie 20-30 osób rocznie, podających się za uchodźców, których celem 
były kraje Europy Zachodniej. Jedyną instytucją zajmującą się nimi był Polski Czerwony Krzyż. 
Ustawa o PCK z 1964 r. przewidywała, że organizacja ta może udzielać pomocy „uchodźcom wo-
jennym”. W latach 1984-1989 udzieliła pomocy 320 cudzoziemcom, polegającej zazwyczaj na uła-
twieniu im wyjazdu do innych krajów.

�8 A. Kicinger, Polityka emigracyjna II Rzeczypospolitej, „CEFMR Working Paper” 2005,  
nr 4, s. 22. 
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(czyli od momentu podpisania i ratyfikacji Konwencji Genewskiej)�9 do 2010 r. 
Polska przyjęła wnioski o nadanie tego status, które obejmowały łącznie 86 tys. 
osób (86 029)20. Samych wniosków o nadanie tego statusu było mniej, gdyż mógł 
on obejmować więcej niż jedną osobę. Pełny status uchodźcy otrzymała w tym 
okresie zdecydowanie mniejsza grupa osób – prawie około 2,5 tys. osób (2474). 
Z kolei od momentu wprowadzenia statusu „ochrony uzupełniającej” do naszego 
prawa (tj. 2008 r.) przyznano go 3586 osobom, zaś w zakresie „pobytu tolerowa-
nego” (tj. od 2004 r.) przyznano go 9349 osobom2�. 

Oznacza to, że w ciągu całego wskazanego okresu w latach 1992-2010 nie-
całe 3% osób aplikujących o nadanie status uchodźcy otrzymało taki status, zaś 
wszystkimi formami opieki zostało objętych prawie 18% wszystkich aplikujących 
(w poszczególnych latach zarówno liczby i odsetek przyznanych zgód lub odmów 
znacznie się zmieniały). Kieruje to uwagę na kwestię efektywności ochrony, a tak-
że na charakter zjawiska współczesnego uchodźstwa. Wkracza tu nie tylko dysku-
sja na temat samego pojęcia „uchodźcy” i przesłanek prowadzących do rozpatry-
wania jego statusu (zwłaszcza pojęć „uzasadnionej obawy” i „prześladowania”22), 
ale ich szerszego społecznego rozumienia. Osoby ubiegające się o ten status są 
połączeniem typowych i uznawanych przyczyn „uchodźstwa” (prześladowania, 

�9 Dnia 2 września 1991 r. Prezydent Lech Wałęsa podpisał Konwencję dotyczącą statusu 
uchodźców, sporządzoną w Genewie w dniu 28 lipca 1951 r. i Protokół dotyczący statusu uchodź-
ców z 31 stycznia 1967 r. Już 19 września 1991 r. Sejm znowelizował ustawę o cudzoziemcach 
z 1963 r. wprowadzając w art. 10 ust. 3-6 przepisy stanowiące podstawę dla prowadzenia postępo-
wania o nadanie statusu uchodźcy, a w październiku znowelizowano Konstytucję Rzeczypospolitej 
Polskiej, zmieniając treść art. 88, dotyczącego prawa do azylu. 26 listopada 1991 r. zostało podpi-
sane oświadczenie rządowe w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji dot. 
statusu uchodźców z 1951 r. i Protokółu z 1967 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 119, poz. 517 i 518). Polska 
przyjęła prawie wszystkie zawarte w konwencji i protokole zobowiązania. Zarówno konwencja, jak 
i protokół przewidują obowiązek państw-stron do współpracy z Urzędem Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, a w szczególności ułatwianie Wysokiemu Komisarzowi 
nadzorowania stosowania postanowień tych aktów – zob. E. Zienkiewicz (Dyrektor Biura Krajo-
wego UNHCR w Warszawie), 20 lat Polski jako państwa-strony Konwencji Genewskiej z 1951 r. 
dotyczącej statusu uchodźcy, referat z konferencji pt. „10 lat Urzędu do spraw Cudzoziemców”, 
Warszawa, 3 czerwca 2011 r., znajdujący się na stronie UdsC. 

20 Obliczenia własne – por. Polityka migracyjna Polski – stan obecny i …, s. 55. 
2� Por. kolejne Informacje Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców o stosowaniu ustawy z dnia 

13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 2003 r., nr 28, poz. 1176 z późn. zm.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej 
wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego 
dotyczącego statusu uchodźcy z lat 2004 – 2010, MSWiA, Warszawa, marzec 2004 – 2011; por. Inte-
gracja uchodźców w Polsce w liczbach, red. A. Kosowicz, A. Maciejko, Polskie Forum Migracyjne 
– UNHCR, Warszawa 2008, s. 12; E. Kępińska, Recent Trends in International Migration. The 2007 
SOPEMI Report for Poland, „CMR Working Papers” nr 29, Warsaw, December 2007, s. 50-51.

22 P. Dąbrowski, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz z orzecznictwem (art. 1-104), „CMR Working Papers” 
nr 41, luty 2009, 17-22. 
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dyskryminacja itp.) i przyczyn „ekonomicznych” związanych bezpośrednio z ich 
sytuacją życiową. Zjawisko to rodzi w praktyce społecznej i administracyjnej trud-
ności w odróżnieniu typowego „uchodźcy konwencyjnego” od „migranta ekono-
micznego”, gdyż elementy obu typów motywacji mogą występować w każdym 
indywidualnym wypadku osoby aplikującej o nadanie statusu uchodźcy23. Znacz-
na część ubiegających się o status uchodźcy nie odczuwa lęku przed powrotem do 
kraju pochodzenia, czego dowodem są stosunkowo liczne wnioski o dobrowolną 
repatriację, składane każdego roku.

Do najważniejszych elementów opisujących kondycję uchodźców w Polsce 
(podobnie jak i w innych krajach) należy ich narodowość (pochodzenie etniczne, 
kulturowe, regionalne) oraz kraj pochodzenia (obywatelstwa). Do 1999 r. charak-
teryzowały się one zazwyczaj wyraźną tendencją do przewagi liczebnej jednej lub 
kilku narodowości wśród ubiegających się o nadanie statusu. W latach 1992-1993 
najwięcej było osób z Etiopii, Armenii, Iraku oraz Libanu; w 1994 r. widocz-
na była przewaga uchodźców z Armenii, zaś lata 1995-1996 były pod znakiem 
dominacji uchodźców z Azji Południowej (Indie, Pakistan, Afganistan, Sri Lan-
ka, Bangladesz). Rok 1997 – to przewaga Somalii i ponownie Armenii, rok 1998 
– Bułgarii i Rumunii. Obok nich w statystykach pojawiały się nieliczne grupy lub 
pojedynczy uchodźcy z innych państw świata. 

Od 1998 r. zanotowano wzrost liczebności składanych wniosków, kiedy to 
liczba ubiegających się wzrosła do około 4 tys. rocznie, utrzymując się do 2003 r., 
po którym nastąpił kolejny skok do około 6-7 tys. osób rocznie. Wzrost liczby 
wnioskodawców po 2003 r. związany był z napływem oraz dominacją wśród wnio-
skodawców obywateli Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej (w okresie 
2003-2008 stanowili oni blisko 90% wszystkich osób ubiegających się o ten sta-
tus). W 2006 nastąpił spadek liczby osób starających się o status uchodźcy, który 
był zgodny z ogólnym trendem europejskim w ostatnich latach, ale w 2009 r. 
liczba wniosków nagle wzrosła w stosunku do 2008 r. (o 52%), co było związane 
z dużą liczbą wniosków kierowana przez obywateli Gruzji. Sytuacja ponownie 
unormowała się w 2010 r. 

Z perspektywy ostatniego zwłaszcza dziesięciolecia Polska stała się krajem 
o szczególnej strukturze, jeżeli chodzi o kraje pochodzenia osób starających się 
o przyznanie statusu uchodźców. Zdecydowaną większość z nich stanowią oby-
watele Federacji Rosyjskiej, głównie narodowości czeczeńskiej (w 2010 r. – 73%, 
z wyjątkiem 2009 r.). Owa stałość jest raczej wyjątkiem na tle innych krajów eu-
ropejskich, a przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać w traktowaniu naszego 
kraju jako bezpiecznego kraju uchodźczego – członka Unii Europejskiej, a także 
względnej bliskości geograficznej i transportowej Polski, obecności bliskich i zna-
jomych oraz podobieństw kulturowo-cywilizacyjnych, ułatwiających codzienne 

23 B. Mikołajczyk, Osoby ubiegające się o status uchodźcy…, s. 31-34.
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życie24. Świadczy to, że decyzje zarówno w zakresie wyjazdu, jak i wyboru kra-
ju uchodźstwa, jakim jest Polska, są podejmowane w sposób nieprzypadkowy, 
a świadomy i racjonalny.

Wyzwaniem dla „pola uchodźczego” (polityki wobec uchodźców) staje się 
obecnie zmieniająca się współcześnie forma uchodźstwa (podobnie jak i migra-
cji międzynarodowych2�), które ze względu na dostępność środków transportu 
i przemieszczania się, łatwość komunikowania się i utrzymywania kontaktów 
z bliskimi dzięki mediom elektronicznym (mimo dużych odległości) oraz wzro-
stowi wiedzy i kompetencji kulturowych migrantów, stają się bardziej „płynne” 
– tymczasowe i zmienne, a przez to trudno przewidywalne pod wzlędem wyboru 
miejsca i długości pobytu kandydatów na uchodźców2�. Wyzwaniem będzie także 
ich wzrastająca „super-różnorodność” pochodząca z dużego zróżnicowania kra-
jów pochodzenia, motywów przyjazdu oraz strategii na przyszłość27. 

3.  OD „NOMADyZMU ADMINISTRACyJNEGO”  
DO „UPOLITyCZNIONEJ” POZyCJI (INSTyTUCJE  
ZAJMUJąCE SIĘ MIGRACJAMI W „POLU UCHODŹCZyM”) 

Budowanie instytucji przyjmujących uchodźców w Polsce rozpoczęło się na 
progu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, ale ich kształt jest nadal nieukoń-
czony i podlega zmianom28. Choć sama historia Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
jest stosunkowo krótka (na tle innych krajów europejskich), to instytucja, w ra-
mach której toczą się postępowania o nadanie statusu uchodźcy, w ciągu ostatnich 
20 lat swego istnienia, prawie dziesięć razy zmieniała swoją nazwę29. W jaki spo-

24 Nie bez znaczenia może być także i to, że Polska najpóźniej spośród nowych państw człon-
kowskich, które wstąpiły do UE w 2004 r., wprowadziła wizy w ruchu osobowym z Federacją 
Rosyjską.

2� Współczesne ruchy uchodźcze (pewna, a może nawet dominująca ich część) opierają się na 
podobnych mechanizmach społecznych, jak współczesne migracje zarobkowe. Odwołują się one, 
jak podkreślają współcześni badacze migracji, do kapitału społecznego jednostki (jej kwalifikacji 
i zasobów społecznych), związanego z tworzeniem struktury powiązań osobistych, umożliwiają-
cych wyjazd i dojazd do kraju osiedlenia oraz rozpoczęcie w nim nowego etapu życia.

2� I. Grabowska-Lusińska, M. Okólski, Emigracja ostatnia?, Warszawa 2009, s. 31-33.
27 S. vertovec, Super-diversity and its implications, „Ethnic and Racial Studies” 2007, nr 6,  

s. 1024-1054.
28 Por. R. Rogala (Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców), Stan obecny i perspektywy Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców oraz M. Prus (Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA), 
Dziesięciolecie Urzędu jako odrębnego elementu struktury organizacyjnej, realizującej zadania 
państwa z zakresu problematyki migracji i uchodźstwa, referaty konferencji pt. „10 lat Urzędu do 
spraw Cudzoziemców”, Warszawa, 3 czerwca 2011 r., znajdujące się na stronie UdsC.

29 Historia zinstytucjonalizowanego przyjmowania uchodźców w Polsce w oparciu o Kon-
wencję Genewską z 1951 r. rozpoczyna się w marcu 1990 r. – zob.: M. Szonert, Działalność De-
partamentu do Spraw Migracji i Uchodźstwa MSWiA na rzecz uchodźców [w:] red. S. Łodziński, 
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sób zostawała zagospodarowywana struktura instytucjonalna „pola uchodźczego” 
w okresie ostatnich dwudziestu lat? 

Początkowo był to Polski Czerwony Krzyż, a następnie Międzyresortowy Ze-
spół do Spraw Pomocy Uchodźcom z Zagranicy (stał się on początkiem instytu-
cjonalnego systemu ochrony uchodźców w Polsce). W końcu 1990 r. zostało utwo-
rzone Biuro Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do Spraw Uchodźców, 
które od początku 1991 r. przejęło od PCK całość spraw związanych z pobytem 
uchodźców w Polsce. Biuro podjęło działania zmierzające do legalizacji ochrony 
uchodźców w naszym kraju, w tym ratyfikacji Konwencji Genewskiej i Protokołu 
Nowojorskiego (zostały podpisane jesienią 1991 r. i weszły w życie pod koniec 
tego roku)30. 

Ratyfikacja konwencji i protokołu oraz porozumienie Polski z państwami Gru-
py Schengen (dotyczące ruchu bezwizowego) wymusiły nowelizację art. 88 Kon-
stytucji z 1952 r. oraz nowelizację ustawy o cudzoziemcach z 1963 r. Wprowadzały 
one instytucję „uchodźcy” do polskiego systemu prawnego, a organem uprawnio-
nym do nadawania statusu uchodźcy uczyniono Ministra Spraw Wewnętrznych 
– konkretne upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawie przyznania statu-
su uzyskał Pełnomocnik ds. Uchodźców MSW. Od tej chwili rozpoczęto legalne 
przyjmowanie wniosków o przyznanie w Polsce statusu uchodźcy. W lutym 1993 
r. Biuro Pełnomocnika MSW ds. Uchodźców przekształcono w Biuro do Spraw 
Migracji i Uchodźstwa MSW. Ta zmiana zakończyła „pionierski” okres w budo-
wie instytucji ochrony uchodźców w Polsce. 

W grudniu 1996 r. po reformie struktur administracyjnych państwa MSW zo-
stało przekształcone w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MS-
WiA), a Biuro do Spraw Migracji i Uchodźstwa uzyskało status Departamentu do 
Spraw Migracji i Uchodźstwa MSWiA (wiązało się ono ze znacznym rozszerze-
niem jego kompetencji31). Ten okres budowy systemu przyjmowania uchodźców 
w Polsce zakończyło przyjęcie ważnych i nowych regulacji prawnych. Pierwszą 
z nich była Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., której artykuł 56 zajmował się 
sprawami azylu i uchodźstwa. Drugą z nich była nowa ustawa o cudzoziemcach 

J.J. Milewski, Do stołu dla zamożnych. Ruchy migracyjne w Afryce oraz ich znaczenie dla Polski, 
Warszawa 1999; idem, Rok 1990 – początki opieki nad uchodźcami [w:] Migracje polityczne XX 
wieku, red. J. E. Zamojski, „Migracje i społeczeństwo” 2000, nr 4; por także: A. Florczak, Uchodźcy 
w Polsce. Między humanitaryzmem a pragmatyzmem, Toruń 2003, s. 96-142. 

30 W lutym 1992 r. zostało otwarte w Warszawie Biuro Łącznikowe Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców – por. A. Florczak, Uchodźcy w Polsce, s. 143-149. 

31 A. Florczak, Uchodźcy w Polsce…, s. 208-209. Zadaniami towarzyszącymi było admini-
strowanie i rozbudowa systemu elektronicznej ewidencji danych, prowadzenie archiwum akt cu-
dzoziemców, prowadzenie spraw związanych z procesem integracji z Unią Europejską, współpraca 
z organami prokuratury, sądu, Policji, Straży Granicznej oraz współpraca z organizacjami działają-
cymi na rzecz uchodźców.
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przyjęta w czerwcu 1997 r.32 Wydarzeniem kończącym w tym czasie tworzenie 
nowoczesnego systemu uchodźczego było powołanie w październiku 1997 r. 
Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji jako organu opiniodawczo-do-
radczego w sprawach polityki migracyjnej państwa33. Od początku 1999 r., zgod-
nie z nową ustawą o cudzoziemcach, rozpoczęła również działalność dwunasto-
osobowa Rada do Spraw Uchodźców, stanowiąca niezależny organ odwoławczy 
od decyzji i postanowień wydawanych przez MSWiA. Jej powstanie podniosło 
wyraźnie poziom systemu ochrony nad uchodźcami. 

W końcu 1999 r. rozszerzono zakres zadań Departamentu o kwestie wynika-
jące z nadzoru ministra resortu nad Strażą Graniczną. W konsekwencji dokonano 
również zmiany nazwy Departamentu na: Departament Ochrony Granic, Migracji 
i Uchodźstwa MSWiA. W tej formie Departament istniał tylko kilkanaście miesię-
cy. Funkcje kontrolne, które teoretycznie miał wykonywać wobec Straży Granicz-
nej od początku tworzyły napięcia w sytuacji, gdy obie jednostki podlegały mini-
strowi spraw wewnętrznych i administracji. Dlatego w lutym 2001 r. powrócono 
do „starej” formuły Departamentu Migracji i Uchodźstwa MSWiA34. 

W związku z całościową reformą administracji publicznej w czerwcu 2001 
r. powołano jednak w strukturze grupy MSWiA oddzielny Urząd ds. Repatriacji 
i Cudzoziemców (URiC). Był to efektem kompromisu między dążeniem do po-
wołania urzędu centralnego zajmującego się całością spraw migracyjnych, a do-
tychczasową formułą Departamentu. Od tej chwili decyzje statusowe wydawał 
jednak już nie minister MSWiA, ale prezes Urzędu35. 

Powstanie Urzędu było skutkiem nowelizacji w kwietniu 2001 r. ustawy z 1997 
r. o cudzoziemcach. Choć ustawa ta była ciągle jeszcze „nowa”, to już okazało się, 
że konieczne są poprawki uwzględniające szybko zmieniające się wówczas pra-
wo Unii dotyczące migracji i uchodźstwa (acquis communautaire według stanu 
z marca 1999 r.36). Urząd miał kompleksowo zajmować się sprawami o nadanie 
statusu uchodźcy i legalizacji pobytu, a także problematyką cudzoziemców w za-
kresie obywatelstwa i repatriacji. Jego utworzenie miało na celu uniknięcie ko-
nieczności wydawania wielu decyzji przez poszczególne departamenty MSWiA 
i przyspieszenie procedur administracyjnych37. Nowa struktura przygotowywana 

32 Dz.U. z 1997 r., nr 114, poz. 739. 
33 W związku z coraz większym napływem ubiegających się o status uchodźcy otwierano dla 

nich nowe ośrodki pobytowe, a ośrodek w Dębaku awansował do roli Centralnego Ośrodka Recep-
cyjnego, pełniąc istotną rolę w przyznawaniu uchodźcom świadczeń socjalnych.

34 A. Florczak, Uchodźcy w Polsce…, s. 209-211. 
35 Ibidem, s. 211-213.
36 A. Weinar, Europeizacja polskiej polityki…, s. 86-95. 
37 W ten sposób próbowano nawiązać do rozwiązań przyjętych w państwach Unii Europejskiej, 

w których funkcjonuje zazwyczaj jeden urząd administracji państwowej odpowiedzialny za prowa-
dzenie większości postępowań administracyjnych wobec cudzoziemców. 
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była jako środek konsolidacji krajowej polityki migracyjnej oraz z myślą o reali-
zacji przyszłych zadań, wynikających z członkostwa w Unii38

Następna ważna nowelizacja ustawy o cudzoziemcach miała miejsce w maju 
2007 r. Spowodowała ona kolejną przebudowę polskiego systemu migracyj-
no i uchodźczego w naszym kraju. Z Urzędu wyłączono sprawy związane 
z repatriacją i obywatelstwem oraz polityką migracyjną, tworząc dla nich w ra- 
mach MSWiA dwa oddzielne departamenty. W efekcie dotychczasowy Urząd 
zmienił nazwę na Urząd do spraw Cudzoziemców reprezentowany nie przez 
prezesa, lecz szefa urzędu, nad którym nadzór sprawuje minister spraw wew- 
nętrznych39. 

Krótka historia przekształceń instytucjonalnych w „polu uchodźczym” miała 
szereg przyczyn, wśród których można wskazać na te, które są związane z naszą 
integracją z UE, zwiększonym napływem uchodźców, a także orzecznictwem są-
dów administracyjnych i krytycznymi opiniami organizacji pozarządowych. Obok 
nich można wskazać na przyczyny wewnętrzne, związane z poszukiwaniem jak 
najbardziej „optymalnego” własnego kształtu instytucji zajmujących się proble-
matyką uchodźstwa i migracji zagranicznych. 

Obecna dyskusja nad tymi kwestiami, zapowiada kolejną zmianę i reformę. 
Podkreśla się, że struktura instytucji, które zajmują się kwestiami migracyjnymi 
jest rozproszona, co utrudnia koordynację działań i prowadzenie jednolitej polity-
ki. Potrzeba także urzędu, który by podejmował szersze zadania, związane z no-
wymi zjawiskami migracyjnymi, takimi jak potrzebą relokacji i przesiedleń osób 
aplikujących o nadanie statusu uchodźcy, zwiększenia migracji cyrkulacyjnych do 
naszego kraju oraz emigracji z Polski do krajów UE40.

Proces budowy Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (WESA, o któ-
rym dalej) powoduje to, że krajowe systemy azylowe w państwach członkow-

38 W projekcie uzasadnienia do nowelizacji ustawy napisano, wyjaśniając przyczyny powołania 
Urzędu: „Rozwiązanie takie uważa się za najbardziej efektywne, i z punktu widzenia jednolitości 
polityki państwa wobec cudzoziemców, i ze względu na koszty. Urzędy imigracyjne w poszczegól-
nych państwach członkowskich Unii Europejskiej różnią się zakresem realizowanych zadań, jed-
nak prowadzenie podstawowych postępowań, związanych z wjazdem i pobytem cudzoziemców, 
postępowania uchodźcze i azylowe oraz problematyka wydaleń, należą zwykle do tych organów. 
Administracja wydzielona do spraw cudzoziemców umożliwia także wdrażanie zharmonizowanej 
polityki wobec cudzoziemców, prowadzonej przez Unię Europejską” (Dokumenty Sejmu III kaden-
cji. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw. 
Druk nr 1858, s. 14)

39 Z reformą związane było przeniesienie punktu przyjmowania wniosków od osób ubiegają-
cych się o status uchodźcy i całego Departamentu Postępowań Uchodźczych na ul. Taborową 33. 

40 Polityka migracyjna Polski – stan obecny i…, s. 95-101. Jak pisze „Raport o polityce…” 
powołanie w 2001 r. Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców świadczyło o „rozpoczęciu 
procesu mającego na celu skonsolidowanie liczby podmiotów zarządzających migracjami, proces 
jednak został zahamowany”, Polityka migracyjna Polski – stan obecny i…, s. 95.
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skich stają się elementami większej całości4�. Choć proces ten nie przebiega bez 
pewnych przeszkód, trudno byłoby jednak zanegować jego postęp. W sprawach 
migracji postępująca integracja wymusza wypracowywanie stanowisk i nierzad-
ko podejmowanie konkretnych działań polskiego systemu migracyjno-azylowe-
go wobec zjawisk geograficznie odległych (jak np. obecna sytuacja na Południu 
Europy). W międzynarodowej polityce migracyjno-azylowej pojawiają się nowi 
partnerzy (np. systemy bankowe czy instytucje pomocy w rozwoju regionalnym). 
Umacnia się rola władz lokalnych i organizacji pozarządowych. 

Dlatego wydaje się, że ważnym (jeżeli nie najważniejszym) obecnie wyzwa-
niem w zakresie polityki migracyjnej (jak i oczywiście w aspekcie instytucjonal-
nym „pola uchodźczego”) jest potrzeba konsolidacji zadań związanych z migra-
cjami. Istnieją tutaj dobre doświadczenia zagraniczne, gdyż instytucje zajmujące 
się migracjami w większości krajów Unii Europejskiej są scentralizowane (posia-
dają one kompetencje pozwalające na skuteczne zarządzanie szerokim wachla-
rzem zagadnień migracyjnych, w tym zatrudnieniem i integracją cudzoziemców), 
co ułatwia także współpracę międzynarodową. 

Podsumowując, z perspektywy instytucji „pole uchodźcze” podlegało w okre-
sie ostatnich dwóch dekad znamiennej ewolucji. Obecnie stoi przed wyzwaniem 
włączenia tych spraw w szerszych i zdecydowanie bardziej scentralizowaną 
strukturę urzędu, który będzie zajmował się całością spraw migracyjnych i oby-
watelskich. Oznacza to także wejście na bardziej „upolitycznioną” drogę, gdyż 
zapowiadane reformy mogą się wiązać z przejmowaniem kompetencji nie tyl-
ko niektórych departamentów z MSWiA, ale także innych ministerstw i urzędów 
centralnych. 

4.  OD JEDNOLITEGO STATUSU UCHODŹCy  
DO ZRÓŻNICOWANyCH FORM POMOCy  
(ZMIENIAJąCE SIĘ PRAWO W „POLU UCHODŹCZyM”) 

W obrębie „pola uchodźczego” został nie tylko stworzony system instytucji 
gotowych do przyjmowania i rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o ten 
status, ale także dokonał się szybki i znaczący rozwój prawa. Dobrym przykładem 
rozwoju (a może i biurokratyzacji i przeregulowania?) jest też liczba artykułów 
prawnych, jakie w ciągu ostatnich dwudziestu lat zostały przyjęte. Od „starej” 
ustawy o cudzoziemcach 1963 r. zawierającej zaledwie kilkanaście artykułów po-
przez 147 artykułów w ustawie o udzielaniu ochrony cudzoziemcom i aż do 167 

4� A. Karpiak, Wspólny Europejski System Azylowy – perspektywa Prezydencji, referat z kon-
ferencji pt. „10 lat Urzędu do spraw Cudzoziemców”, Warszawa, 3 czerwca 2011 r., znajdujący się 
na stronie UdsC. 
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w ustawie o cudzoziemcach – łącznie 314 artykułów. Czym się charakteryzowało 
tworzenie wymiaru prawnego „pola uchodźczego”? 

Tworzenie międzynarodowej ochrony uchodźców w Polsce było (i jest na-
dal) w dużym stopniu określone przez zobowiązania o charakterze międzyna-
rodowym wynikające z Konwencji Genewskiej i członkostwa w Unii Europej-
skiej. Do końca 1991 r. nie było przepisów umożliwiających nadawanie statusu 
uchodźcy w Polsce, a samo przyjmowanie wniosków o ten status pozostawało 
niezalegalizowaną praktyką. Przyjmowano je i po wstępnym opracowaniu prze-
syłano do UNHCR w Genewie. Tam podejmowano decyzje, które władze polskie 
respektowały. 

Wspomniana już ratyfikacja Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskie-
go42, porozumienie Polski z państwami Grupy Schengen, dotyczące ruchu bez-
wizowego, wymusiły nowelizację art. 88 Konstytucji z 1952 r. oraz zmianę usta-
wy o cudzoziemcach z 1963 r. Sejm znowelizował tę ustawę, wprowadzając do 
niej zapisy odnoszące się do cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy. 
Wprowadziły one instytucję „uchodźcy” do polskiego systemu prawnego (w ro-
zumieniu Konwencji z 1951 r. i Protokołu z 1967 r.), ustaliły zasady przyznawania 
statusu uchodźcy oraz zasady pozbawiania cudzoziemca wolności w celu wyko-
nania decyzji o wydaleniu. 

Rozwinięcie zasad przyznawania azylu i statusu uchodźcy (a także innych 
zagadnień związanych z polityką wobec cudzoziemców) znalazły rozwinięcie 
w nowej ustawie o cudzoziemcach, przyjętej przez Sejm w czerwcu 1997 r.43. Jak 
czytamy w projekcie uzasadnienia do nowej ustawy o cudzoziemcach (z lutego 
2011 r.) do opracowania tej ustawy „przyczyniło się dążenie do zbliżenia polskich 
uregulowań z zakresu cudzoziemców do standardów obowiązujących w Unii Eu-
ropejskiej. Akty unijne wyrażały tendencje do uszczelniania granic, harmonizacji 
polityki wizowej, ujednolicania polityk azylowych. Ustawa z dnia 25 czerwca 
1997 r. o cudzoziemcach znacznie zbliżyła polskie unormowania do standardów 
unijnych poprzez wprowadzenie sprawdzonych instrumentów walki z nielegalną 
imigracją”44. 

Rozpoczęcie procesu integracji Polski ze strukturami europejskimi, a przede 
wszystkim rozpoczęcie negocjacji w sprawie uzyskania przez Polskę członkostwa 

42 W postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy udziela się ochrony na podstawie następujących 
aktów prawa międzynarodowego: Konwencji Genewskiej z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516), Protokołu Nowojorskiego z 1967 r. dotyczącego statusu 
uchodźców (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 517 i 518) oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, 
poz. 284 i 285, z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962 oraz z 2002 r.  
Nr 127, poz. 1084). 

43 Dz.U. z 1997 r., nr 114, poz. 739. 
44  Projekt założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach, Urząd do spraw Cudzoziemców, MS-

WiA, Warszawa, 21 luty 2011, s. 8.
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w Unii Europejskiej spowodowały, że konieczne było dalsze dostosowanie prawa 
polskiego do wymogów unijnych. Kolejne zmiany w zakresie dotyczącym spraw 
cudzoziemców wprowadzono w kwietniu 2001 r. poprzez obszerną nowelizację 
przepisów ustawy o cudzoziemcach z 1997 r. rozszerzając zakres praw cudzo-
ziemców wjeżdżających i przebywających na terytorium kraju4�. Powołano wtedy 
także Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. 

Podczas kolejnych prac nad nowymi przepisami dotyczącymi cudzoziemców 
zauważono konieczność wyodrębnienia z ustawy o cudzoziemcach przepisów do-
tyczących udzielania ochrony cudzoziemcom, aplikującym o przyznanie im takiej 
ochrony. Podjęto decyzję o zmianie koncepcyjnej uregulowania problematyki do-
tyczącej cudzoziemców. W miejsce jednej ustawy o cudzoziemcach (regulującej 
zagadnienia wjazdu, wyjazdu, przejazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium 
Polski, a w ograniczony sposób sprawy uchodźców, azylu i ochrony czasowej) 
powstały dodatkowo dwie odrębne ustawy, tj. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej4� 
oraz ustawa z 20 czerwca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywa-
teli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (wynikała ona z potrzeby harmonizacji polskich 
przepisów z zakresu wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej z prawem Unii Europejskiej). 

Kolejne nowe przepisy dotyczące obcokrajowców pojawiły się już w połowie 
2003 r. We wrześniu weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o cudzoziem-
cach, która wprowadzała do polskiego ustawodawstwa nieznaną dotąd instytucję 
abolicji umożliwiającą zalegalizowanie pobytu cudzoziemcom od lat nielegalnie 
przebywającym na terenie Polski. 

Zjawisko powtarzającego się wnioskowania o nadanie statusu uchodźcy przez 
tego samego cudzoziemca spowodowało konieczność wprowadzenia w lipcu 
2006 r. zmian do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. 
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach weszła w życie 20 lipca 2007 r. Ustawa 
wprowadziła do polskiego prawa szereg zmian związanych przede wszystkim 

4� Wprowadzono podstawę prawną do udzielania cudzoziemcom ochrony czasowej na tery-
torium naszego kraju, wypełniając istniejącą lukę w dotychczasowych przepisach (miały one po-
móc w akcjach pomocy humanitarnej osobom wysiedlonym, wymagającym szczególnej pomocy 
w związku z konfliktami zbrojnymi, czystkami etnicznymi lub klęskami naturalnymi). Ustawa 
została uzupełniona o przepisy umożliwiające przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzo-
ziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (abolicja) oraz rozstrzygnięto problem legalności 
pobytu w Polsce cudzoziemców tymczasowo aresztowanych, pozbawionych wolności, umieszczo-
nych w ośrodku strzeżonym oraz wobec których zastosowano areszt w celu wydalenia, a także 
uregulowano postępowanie wobec małoletnich cudzoziemców bez opiekuna prawnego.

4� Ustawa wprowadziła nową formę ochrony – instytucję „pobytu tolerowanego” (była ona 
skierowana głównie do uchodźców z Federacji rosyjskiej, narodowości czeczeńskiej, którzy zaczęli 
stanowić najliczniejszą grupę wśród uchodźców w Polsce). 
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z wydawaniem wiz (w związku z wejściem Polski od końca grudnia 2007 r. do 
strefy Schengen), zaś w kwestii uchodźczej przyniosła po raz drugi możliwość 
zalegalizowania pobytu na terytorium RP cudzoziemcom przybywającym niele-
galnie. 

Następna nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na tery-
torium RP miała miejsce w marcu 2008 r., a jej postanowienia weszły w życie 
w końcu maja br. Najważniejszą jej zmianą było wprowadzenie nowej formy 
ochrony uchodźczej, tj. „ochrony uzupełniającej”, która wprowadzała do prawa 
polskiego dwie dyrektywy azylowe (tj. dyrektywę kwalifikacyjną, która precyzuje 
kryteria nadawania statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej, oraz dyrektywę 
proceduralną, która wyznacza minimalne standardy tej procedury)47. 

Zgodnie z aktualną wersją ustawy do głównych form udzielania cudzoziem-
com ochrony na terytorium Polski, które powstały w polskim ustawodawstwie 
w okresie ostatnich 20 lat, należą: status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, ochro-
na czasowa, pobyt tolerowany oraz azyl (do tej pory nikt nie otrzymał takiej formy 
ochrony). Łącznie jest to pięć form ochrony, a sama ustawa jest oceniana jako 
obszerna regulacja, która w niektórych fragmentach zasługuje na miano „kazui-
stycznej”48. 

Z perspektywy tworzenia prawa uchodźczego władze mają ograniczone moż-
liwości kreowania własnej polityki, zarówno w zakresie zasad przyjmowania tej 
kategorii cudzoziemców, jak i tworzenia tutaj rozwiązań proceduralnych49. Wią-
żą się one także z tworzeniem Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego 
(WESA), natomiast zdecydowanie większe możliwości istnieją w dziedzinie 
opieki socjalnej i integracji (o czym dalej). 

Wyzwaniem jest zmiana charakteru „pobytu tolerowanego”, który w obecnym 
kształcie ma „postać niejednoznaczną, czy wręcz hybrydalną. Jest to instytucja 
realizująca ochronę międzynarodową cudzoziemców, jak i instytucja legalizująca 

47 Przyznaje się ja osobom, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy, lecz którzy w przy-
padku powrotu do kraju pochodzenia są realnie narażeni na ryzyko doznania poważnej krzywdy 
poprzez orzeczenie kary śmierci lub egzekucję, tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo 
karanie, lub poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia, wynikające z po-
wszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji wewnętrznego lub między-
narodowego konfliktu zbrojnego.. 

48 P. Dąbrowski, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom…, s. 4. 
49 Por. „Również przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz przyjęcie dorobku prawnego 

UE odegrały istotną rolę w rozwoju polskiej polityki w zakresie udzielania cudzoziemcom różnych 
form ochrony. W tym kontekście na uwagę zasługuje fakt, iż współpraca państw członkowskich Unii 
Europejskiej w dziedzinie azylu należy do jednych z najsilniej akcentowanych wyzwań Wspólnoty. 
Świadczyć o tym mogą osiągnięte w ciągu ostatnich lat znaczne postępy na drodze do ustanowienia 
wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA), który zakłada utworzenie wspólnej prze-
strzeni azylowej za pomocą skutecznej, ujednoliconej procedury zgodnie z wartościami humanitar-
nymi Unii Europejskiej”, Polityka migracyjna Polski – stan obecny…, s. 54-55. 
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ich pobyt”�0. Wynika to z różnorodności argumentów przemawiających za udzie-
leniem cudzoziemcowi zgody na taki pobyt, które obejmują przyczyny humanitar-
ne (m.in. prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), jak i dotyczą-
ce ochrony międzynarodowej (ochrona przed wydaleniem osób, których powrót 
do kraju pochodzenia lub stałego pobytu może ich narazić na liczne zagrożenia). 
Wprowadza to niespójność do systemu ochrony międzynarodowej. Dlatego po-
stuluje się ich uporządkowanie we właściwych ustawach��.

Innym wyzwaniem (bardziej generalnym) jest potrzeba uchwalenia kolejnej 
nowej ustawy o cudzoziemcach, co wynika z konieczności przejęcia do polskie-
go prawa kolejnych aktów prawa wspólnotowego (w tym dyrektywy w sprawie 
wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odnie-
sieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich) oraz 
uporządkowania jej struktury i nadania większej przejrzystości. 

W uzasadnieniach do jej przyjęcia zwraca się uwagę na potrzebę lepszej ko-
relacji między przepisami udzielania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej 
a ustawami z obszaru szkolnictwa, ubezpieczenia zdrowotnego, pracy, prowadze-
nia działalności gospodarczej, itp., w celu przejrzystego określenia uprawnień po-
szczególnych kategorii cudzoziemców oraz zadań realizowanych przez właściwe 
instytucje. 

5.  OD UCHODŹCy DO „OSIEDLONEGO” OByWATELA  
(INTEGRACJA UCHODŹCÓW W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM) 

Kolejnym ważnym wymiarem „pola uchodźczego” w Polsce jest integracja 
i wprowadzanie uznanych uchodźców do społeczeństwa polskiego. Próby two-
rzenia programów integracyjnych dla tych osób (oraz później także osób objętych 
ochroną uzupełniającą) pojawiły się w Polsce już na początku lat dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku wraz z tworzeniem instytucji odpowiedzialnych za sprawy 
cudzoziemców i uchodźców w naszym kraju. Miały one zazwyczaj charakter lo-

�0 P. Dąbrowski, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony…,  
s. 97-98. 

�� Pozostałe (tzw. humanitarne) przesłanki udzielenia zgody na pobyt tolerowany, związane 
głównie z okolicznościami natury osobistej, powinny być badane w innym trybie i powinny wejść 
do katalogu przesłanek legalizacji pobytu wskazanych w ustawie o cudzoziemcach. Uzasadnieniem 
dla tego zabiegu jest fakt, iż w oczach cudzoziemców, procedura uchodźcza postrzegana jest czę-
sto jako jedyna droga prowadząca do legalizacji pobytu, pomimo faktu, iż nie spełniają oni często 
przesłanek warunkujących nadanie statusu uchodźcy. Dlatego niezbędne jest stworzenie możliwości 
nadawania statusu humanitarnego w ramach procedur legalizacji pobytu. Zmiana ta zwiększyłaby 
przejrzystość przepisów oraz usprawniła procedury; por. Polityka migracyjna Polski – stan obec-
ny…, s. 57.



�8�Polityka uchodźcza w Polsce. Ewolucja „pola uchodźczego” w latach 1990-2011

kalny i przejściowy. Ważnym doświadczeniem był Program Indywidualnej Adap-
tacji (PIA) realizowany w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych�2. 

Początkowo programy integracji uchodźców organizowane były i prowadzone 
przez Departament Migracji i Uchodźstwa oraz Centralny Ośrodek Recepcyjny 
w Dębaku, przy wsparciu organizacji pozarządowych. Programy te funkcjonowały 
jednak w ramach ograniczonych czasowo i przestrzennie. Możliwe były do realiza-
cji jedynie z uwagi na to, że liczba uchodźców była niewielka. W miarę wzrostu tej 
liczby stawało się oczywiste, że potrzebny jest krajowy system integracji uchodź-
ców. W 1996 r. znowelizowano więc ustawę o pomocy społecznej, a integrację 
uchodźców zaliczono do zadań w ramach tej dziedziny. Ministrem właściwym 
w sprawach integracji uchodźców stał się Minister Pracy i Spraw Socjalnych.

Do 2004 r. większość programów integracji uchodźców załamywała się z po-
wodu wyjazdów uchodźców z naszego kraju53. Od 2005 r., po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej, programy integracyjne zaczęły działać bardziej efektywnie. 
Dzięki środkom unijnym zaczęły rozwijać się różne form pomocy integracyjnej 
skierowanej do uchodźców, takie jak szkolenia zawodowe, doradztwo prawne, 
kursy języka polskiego itp. 

Największym stwierdzanym problemem integracji uchodźców jest brak do-
stępnych dla nich mieszkań, a dalej otrzymanie stałej, w miarę dobrze płatnej 
pracy. Utrudnia to ich słaba lub żadna znajomość języka polskiego, niskie wy-
kształcenie i brak rynkowych kwalifikacji zawodowych. Zdaniem osoby zaanga-
żowanej od wielu lat w te sprawy: „powodzenie integracji zależy w dużej mierze 
od czynników zewnętrznych: między innymi od właściwej edukacji i pomocy 
społecznej, od klimatu społecznego. A w tym wszystkim jest biedny człowiek, 
który powinien się z nami integrować, ale co innego ma on na głowie: swoją ro-
dzinną tragedię, bliskich, którzy zostali gdzieś daleko, pozbawioną środków do 
życia matkę, której trzeba wysłać pierwsze zarobione pieniądze zamiast zapłacić 
za wynajem mieszkania w Polsce”�4. 

Oceniając dwie dekady doświadczeń w zakresie integracji uchodźców (cudzo-
ziemców) można powiedzieć, że nie rozwinęły się one w postać spójnego progra-
mu lub polityki, a istniejące przepisy raczej nie zachęcają do imigracji��. Jednak 

�2 B. Samoraj, W kierunku integracji uchodźców. Proces powstawania instytucji odpowiedzial-
nych za sprawy uchodźców w Polsce i na świecie [w:] J. Frelak, W. Klaus, J. Wiśniewski (red.). 
Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2007.

53 A. Kosowicz, Working Together. 15 lat UNHCR w Polsce, Warszawa 2007, s. 123.
�4 Wypowiedź Małgorzaty Gebert w dyskusji pt. Nowe miejsce do życia. Z Małgorzatą Ge-

bert i Janiną Ochojska-Okońską o uchodźcach w Polsce rozmawiają Michał Bardel i Marcin Żyła, 
„Znak” 2008, nr 2, s. 29.

�� D. Szelewa, Model integracji społecznej imigrantów z krajów trzecich: dostęp do usług 
społecznych i przegląd polityki społecznej, Raporty i Analizy” Centrum Stosunków Międzynarodo-
wych, Warszawa 2010, s. 19. 
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w ostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie tą problematyką, głównie ze 
względu na fundusze unijne dotyczące tych zagadnień. W jednym z ostatnio opub-
likowanych raportów badawczych na ten temat podkreśla się, że głównymi filara-
mi integracji imigrantów w Polsce powinno być zapewnienie im samodzielności 
ekonomicznej, łączenie rodzin oraz nauka języka polskiego��. 

Rozwinięcie zasad integracji oraz pre-integracji (nadanie jej kształtu prawne-
go) pozostaje kolejnym wyzwaniem dla Urzędu i całej administracji zajmującej 
się uchodźcami�7. Widać to wyraźnie w postulatach zmian w polityce migracyj-
nej państwa zawartych w przywoływanym już tutaj dokumencie ministerialnym�8. 
Po pierwsze, proponuje się konkretne zmiany w nastawieniu wobec integracji 
uchodźców, polegające na: 

a) prowadzeniu działań pre-integracyjnych wobec cudzoziemców oczekują-
cych na wydanie decyzji w sprawach o objęcie ochroną (kursy z zakresu języka 
polskiego, wartości społecznych i obyczajowych, zawodowe, możliwość zatrud-
niania cudzoziemców na terenie ośrodka recepcyjnego, itp.), uzależnienie wyso-
kości pomocy finansowej oraz świadczeń przyznawanych cudzoziemcowi pozo-
stającemu w procedurze uchodźczej od jego sytuacji materialnej, wprowadzeniu 
struktury mniejszych ośrodków zlokalizowanych w większych miejscowościach 
(co jest dogodniejsze z punktu widzenia dostępu do rynku pracy), wprowadzenia 
instytucji asystenta (mentora) dla osób objętych programami integracji (pocho-
dzącego ze środowisk imigranckich), dążenie do usamodzielnienia się finanso-
wego cudzoziemca po zakończeniu programu integracji, w szczególności przez 
zapewnienie kwalifikacji, które mogą być przydatne na rynku pracy; 

b) doprowadzeniu do łatwiejszego wejścia na rynek pracy uchodźców (cu-
dzoziemców objętych ochroną międzynarodową), przez wprowadzenie systemu 
zachęt dla pracodawców ich zatrudniających tych cudzoziemców oraz poszuki-
waniu rozwiązań problemu dostępu mieszkań;

c) przystąpieniu przez Polskę do programów przesiedleń i relokacji uchodź-
ców.

Ważne jest, aby te zadania były traktowane jako państwowe, a całość tych 
działań mógł koordynować UdsC. Ta integracyjna postawa wiąże się z bardziej 
fundamentalną zmianą dotyczącą postrzegania zmiany statusu Polski z „kraju 
emigracyjnego” na „kraj imigracyjny” i przemianę modelu imigracji do Polski 

�� M. Szylko-Skoczny, M. Duszczyk, Polityka imigracyjna Polski. Szanse i wyzwania dla rynku 
pracy, Warszawa 2010, s. 28-30. 

�7 UdsC w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską realizował szereg 
projektów związanych z pre-integracją osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Część 
z nich była współtworzona z organizacjami pozarządowymi i miała na celu również przygotowanie 
do pracy z cudzoziemcami pracowników socjalnych ośrodków oraz wypracowanie „dobrych prak-
tyk” ułatwiających w przyszłości integrację społeczną.

�8 Polityka migracyjna Polski – stan obecny…, s. 16-17, 62-66.
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– od migracji tranzytowej i niepełnej do migracji długoterminowej lub osied-
leńczej. Imigracja do naszego kraju będzie związana nie tylko z zapotrzebowa-
niem na pracę cudzoziemców (szczególnie w sektorach podrzędnych), ale także 
ich przyciąganiem przez zamieszkałych już w Polsce imigrantów i korzystnymi 
perspektywami rozwoju gospodarczego, wynikającymi z przynależności do Unii 
Europejskiej. 

6.  OD TEMATU SPOŁECZNEGO DO „POLITyCZNEGO”  
(UCHODŹCy W OPINII PUBLICZNEJ) 

Ważnym, choć początkowo niedostrzeganym elementem pola uchodźczego 
stały się społeczne definicje „uchodźcy” oraz popularne przekonania o formach 
pomocy dla nich. Ze względu jednak na małą skalę migracji i uchodźstwa do Polski 
nie okazali się oni głównym ich tematem i przedmiotem tzw. „paniki moralnej” 
(czyli tworzenia społecznej atmosfery zagrożenia�9), tak jak to miało miejsce w in-
nych krajach europejskich. Byli i są nadal raczej tematem drugorzędnym, słabo 
dyskutowanym i artykułowanym publicznie, poruszanym głównie z perspektywy 
doświadczeń społecznych innych krajów europejskich�0. W przeciwieństwie do in-
nych zamożniejszych krajów europejskich temat ten nie był praktycznie porusza-
ny w żadnej kampanii wyborczej (prezydenckiej oraz parlamentarnej) od 1989 r. 
Sporadycznie wspominano o nim przy okazji debat parlamentarnych dotyczących 
przyjmowania ustawy o cudzoziemcach (1997 r.) i kolejnych jej nowelizacji (2001 
r., 2003 r.), a także otwarcia granic i wejścia Polski do strefy Schengen (2007 r.)��.

Ze względu na dotychczasową niewielką jeszcze skalę imigracji do naszego 
kraju poczucie zagrożenia obecnością cudzoziemców jest znacznie mniejsze niż 
w innych krajach europejskich, a względna nowość tego zjawiska powoduje na-
dal, że budzi ono rodzaj zaciekawienia i fascynacji kulturowej. Badania prasowe 
oraz sondaże opinii publicznej zajmujące się kształtowaniem wizerunku uchodźcy 
i cudzoziemca w społeczeństwie polskim wskazują na interesującą jego ewolucję 
w świadomości Polaków. W okresie ostatnich kilkunastu lat mamy do czynienia 
z jego zmianą – przejściem od statusu „obcego” do statusu „innego” – i rosnącym 
jego skomplikowaniem oraz ukonkretnianiem ze względu na różne role, jakie cu-
dzoziemiec może odgrywać w naszym kraju�2. 

�9 I. Zielińska, Media, interes i panika moralna. Nowa kategoria socjologiczna i jej implikacje, 
„Kultura  i  Społeczeństwo” 2004, nr 4; A. Weinar, Multiculturalism Debates in Poland, Centrum 
Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 3.

�0 A. Weinar, Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców…, s. 213-220; Ł. Łotocki, 
Obcy w dyskursie. Przykłady opinii imigrantów, „Polityka Społeczna” 2004, nr 3, s. 31. 

�� A. Weinar, Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców…, s. 131-220. 
�2 E. Nowicka, S. Łodziński, U progu otwartego świata. Poczucie polskości i nastawienia Po-

laków wobec cudzoziemców w latach 1988-1998, Kraków 2001.
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Badacze zwracają uwagę również na „europeizację” naszej świadomości spo-
łecznej, która znajduje także swój wyraz w postawach wobec imigrantów i róż-
norodności kulturowej. Wyraża się ona m.in. w postulowaniu tolerancji i norm 
poprawności politycznej w odniesieniu do dyskutowania o sprawach migracji 
i cudzoziemców63. Dlatego zjawisko „uchodźstwa” w polskiej prasie jest bardziej 
traktowane jako temat „społeczny” niż polityczny. Takie traktowanie zjawiska 
umożliwiało porozumienie w tej sprawie ponad podziałami politycznymi, ale 
z drugiej strony obniżało jednak rangę problemu i przesuwało go na dalszy plan, 
dopóki nie pojawił się temat związany z tą problematyką szeroko nagłośniony 
medialnie. 

Podobnie opinie społeczne Polaków o uchodźcach są wyrabiane przede 
wszystkim nie na podstawie osobistych doświadczeń, lecz pochodzą głównie ze 
stereotypowych wyobrażeń. Według sondażu TNS OBOP z lipca 2008 r. co ósmy 
badany (12% ogółu) zadeklarował, że poznał w Polsce uchodźcę, a zdecydowana 
większość (88%) Polaków nigdy nie miała szans się z nim spotkać�4. Ten odse-
tek badanych, którzy mieli bezpośredni kontakt z uchodźcami, nie zmienił się 
na przestrzeni ostatnich lat. Większość badanych Polaków prawidłowo identy-
fikuje termin „uchodźca” jako osobę, która opuściła swój kraj w obawie przed 
prześladowaniami, a dla połowy osób określenie to oznacza także uciekinierów 
z terenów kraju objętego wojną. Ale w dalszym ciągu jednak sporo (ponad dwie 
trzecie) respondentów traktuje uchodźców jako osoby migrujące z przyczyn eko-
nomicznych (co jest przyczynkiem do dyskusji na temat rozumienia uchodźcy 
jako połączenia migranta humanitarnego i ekonomicznego), a ponadto jako osoby, 
która nawet w znaczeniu leksykalnym tego słowa uchodźcą nie jest (repatriowani 
Polacy ze Wschodu, przedstawiciele mniejszości narodowych żyjących w Polsce 
lub Romowie). 

W sondażach opinii publicznej Polacy pytani o zakres pomocy dla uchodź-
ców zgadzają się powszechnie na zapewnienie im rzeczy podstawowych, głównie 
przez pobyt w ośrodkach (mieszkanie), za co staje się odpowiedzialne głównie 
państwo��. Zgoda ta staje się mniej powszechna w miarę przesuwania się w stronę 

63 A. Grzymała-Kazłowska, Konstruowanie „innego”. Wizerunki imigrantów w Polsce, War-
szawa 2007, s. 256. 

�4 Polacy o uchodźcach, TNS OBOP, Warszawa, lipiec 2008, s. 4. Termin „uchodźca” był de-
finiowany w badaniu szeroko, tzn. jako osoba, która musiała opuścić swój kraj z obawy przed prze-
śladowaniami lub z powodu wojny. 

�� W 2008 r. spośród zaproponowanych do wyboru form pomocy państwa dla uchodźców, 
którzy chcieliby w naszym kraju pozostać na stałe lub na dłużej, największą akceptacją społeczną 
(49% Polaków) cieszył się postulat zapewnienia uchodźcom do czasu usamodzielnienia się pobytu 
w specjalnych ośrodkach. Odsetek osób wskazujących to rozwiązanie był niższy o 8% niż udział 
badanych odpowiadających na to samo pytanie w 2007 r. Jedna czwarta (24%) społeczeństwa była 
zdania, że nasz kraj powinien pomóc uchodźcom w znalezieniu pracy (i jest to najwyższy poziom 
odpowiedzi od 1998 r.). W porównaniu z opiniami uzyskanymi w 2007 r. opowiedziało się za nim 
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świadczeń już nie pierwszej potrzeby, ale ważnych dla uchodźców, za to kosz-
townych dla nas (edukacja, zatrudnienie, obywatelstwo). Obecność uchodźców 
w Polsce jest więc głównie postrzegana i oceniana przez pryzmat potrzeb samego 
społeczeństwa polskiego (środki finansowe przeznacza się dla uchodźców kosz-
tem Polaków).

Zauważalna jest więc ambiwalencja w postawach wobec uchodźców – jed-
noczesna duża deklaratywna otwartość wobec nich i silne obawy związane z ich 
obecnością. Jest to widoczne w ocenie korzyści i kosztów zjawiska uchodźstwa. 
W 2008 r. najważniejszym aspektem stosunku do uchodźców, wyrażanym przez 
ponad trzy czwarte (77%) Polaków, jest historyczne zobowiązanie do przyjmo-
wania uchodźców – postrzegane jako spłata długu zaciągniętego przez pokolenia 
Polaków, którzy uciekając przed prześladowaniami, znajdowali schronienie w in-
nych krajach. Przekonanie to zyskało w ciągu ostatniego roku na znaczeniu: od-
setek osób wyrażających taką opinię jest obecnie o 5% wyższy w porównaniu do 
wyniku z 2007 r. (72%) i identyczny jak w 2005 r. Ponad połowa (56%) badanych 
sądzi, że przybywanie uchodźców wzbogaca kraj, który ich przyjmuje, ponieważ 
uchodźcami są również ludzie zdolni i dobrze wykształceni, a co drugi respondent 
(52%) zgadza się z opinią, że wzbogacona zostaje również kultura kraju przyj-
mującego uchodźców��. Połowa Polaków (50%) jest przekonana, że przybywanie 
uchodźców powoduje konflikty na tle narodowościowym lub rasowym. Wzrostu 
bezrobocia spowodowanego przybywaniem uchodźców do Polski obawia się 47% 
badanych i jest to wynik o 5% niższy niż w 2007 r. i o 17% niż w 2006 r. Podob-
ny odsetek badanych (45%) nie widzi obecnie zagrożenia bezrobociem ze stro-
ny uchodźców. O tym, że przybywanie uchodźców jest źródłem przestępczości, 
przekonanych jest 46% badanych, a niewiele mniej (41%) nie dostrzega takiego 
zagrożenia. 

Podobne wyniki przynosi porównanie postaw Polaków wobec uchodźców 
z opiniami przedstawicieli bliskich nam społeczeństw (Czechów, Węgrów i Sło-
waków)�7. Czesi, Węgrzy i Słowacy wyraźnie rzadziej niż Polacy opowiadają się 
za przyjmowaniem wszystkich uchodźców, rzadziej też sądzą, że nikomu nie na-
leży udzielać azylu. Natomiast zdecydowanie częściej niż Polacy są zdania, że na-
leży dawać schronienie wybranym grupom uchodźców. Jak piszą autorzy raportu 
badawczego „wydaje się, że pojęcie »uchodźcy« budzi negatywne skojarzenia 
– Polacy, myśląc o przybyszach jako uchodźcach politycznych, obawiają się ne-

o 7% więcej osób. Co dziesiąty badany (10%) uważał, że Polska powinna zorganizować dla uchodź-
ców kursy języka polskiego, a co jedenasty (9%) sądził, że należałoby przyznać uchodźcom polskie 
obywatelstwo. Zapewnienie mieszkania oraz inne formy pomocy cieszyły się znacznie niższym 
uznaniem społecznym (4% wskazań) – Polacy o uchodźcach, TNS OBOP, Warszawa, lipiec 2008. 

�� Ibidem, s. 13-14.
�7 Opinie ludności z krajów Europy Środkowej o imigrantach i uchodźcach. Komunikat z ba-

dań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, marzec 2005. 
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gatywnych skutków ich obecności”�8. Ta dwoistość postaw wobec „innych” jest 
także wyraźnie widoczna w przekazach medialnych�9.

Podsumowując, należy mieć na uwadze w „polu uchodźczym” tworzone me-
dialnie i społecznie wizerunki uchodźców. Wydaje się, że stanowią oni nadal temat 
społeczny, wielokulturowy i „humanitarny” związany z nagłaśnianą pomocą dla 
konkretnych osób lub rodziny, znajdujących się nie do końca uregulowanej prawnie 
sytuacji w Polsce. Można jednak się obawiać, czy zmiany sytuacji gospodarczej i po-
litycznej w naszym kraju nie będą prowadziły do zmiany atmosfery politycznej i upo-
lityczniania tematu uchodźców i migracji. Może o tym przekonywać sondaż o pracy 
cudzoziemców w Polsce z października 2010 r., w którym w porównaniu do 2008 r. 
więcej osób zaczęło dostrzegać negatywy pracy w Polsce obywateli Ukrainy, Biało-
rusi i Rosji – ocenianej jako niekorzystna dla pracowników i polskiej gospodarki70. 

7. ZAKOŃCZENIE: CZy W KIERUNKU POST-EUROPEIZACJI? 

W artykule próbowaliśmy wskazać na etapy i wyzwania związane z polityką 
ochrony uchodźców w Polsce Przy ich analizie próbowaliśmy wykorzystać meta-
forę „pola uchodźczego”, poprzez którą staraliśmy się opisać zarówno ich ewolu-
cję w ostatnim dwudziestoleciu, jak i problemy w różnych wymiarach, począwszy 
od administracyjno-prawnych po społeczne (opinia publiczna). 

Warto jednak pamiętać przy dokonywanych ocenach kształtowania się tego 
„pola” o tym, że w dużym stopniu wyobraźnię społeczną w sprawach migracji 
formowało głównie – jak nam się wydaje – doświadczenie emigracji z Polski. 
Stąd postawy wobec imigrantów, w tym zwłaszcza wobec uchodźców kształtowa-
ły się i kształtują się nadal w sposób złożony. Na ich kształt niewielki wpływ ma 
bezpośrednie doświadczenie, gdyż go po prostu niemal nie było7�. W badaniach 
społecznych poświęconych tym zagadnieniom można niekiedy odnaleźć jakby lu-
strzane odbicie sytuacji Polaków uciekających za granicę przed prześladowaniami 
(powinniśmy innym zapewniać ochronę tak jak i nam zapewniano), utrwalone 
w społecznej pamięci echa dawnych zrywów narodowowyzwoleńczych (uchodź-
ca, to matka z małymi dziećmi, człowiek starszy lub inwalida, bo młodzi powinni 
walczyć za ojczyznę) i ciągle powszechne mylenie uchodźcy z imigrantem zarob-
kowym (uciekł, ale przed biedą)72. 

�8 Opinie ludności z krajów Europy Środkowej…, s. 4. 
�9 A. Grzymała-Kazłowska, Konstruowanie „innego”…, s. 257. 
70  Praca cudzoziemców Polsce, CBOS, Warszawa, listopad 2010, s. 6-11. 
7� A. Giza-Poleszczuk, J. Poleszczuk, Postawy Polaków wobec uchodźców i imigrantów zarob-

kowych, „Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr 1; H. Grzymała-Moszczyńska, Społeczność lokalna 
wobec ośrodków dla uchodźców, „Polityka Społeczna” 1995, nr 3. 

72 M. Ząbek, S. Łodziński, Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Oficyna 
Wydawnicza ASPA-JR, Warszawa 2008, s. 387-421. 
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Trudny jest do akceptacji fakt, że myślenie w kategoriach europejskich obej-
muje problemy, które Polski nie dotyczą w sposób widoczny, jak np. imigracja 
z Afryki do Europy Południowej, przesiedlenia, potrzeba relokacji uchodźców 
z innych państw członkowskich UE, czy przemieszczenia migracyjne w Azji, itp. 
Z kolei pewne problemy są już tylko obiektywnie „nasze”, tj. nie dzielone z więk-
szością państw UE i nie znajdujące odzwierciedlenia w unijnych regulacjach 
prawnych, jak np. repatriacja. Inne zaś mimo wkładanego wysiłku – ciągle nie 
znajdują właściwego rozwiązania, a zbiorowe doświadczenie Unii Europejskiej 
raczej nie podpowiada skutecznych powszechnie sposobów działania, jak np. roz-
wiązań w zakresie integracji imigrantów.

Podkreślmy, że ochrona uchodźców stała się częścią naszego porządku demo-
kratycznego i została włączona we współpracę międzynarodową (europejską). Ta 
zmiana polityki wobec uchodźców w Polsce po 1989 r. jest widziana jako ważna 
wartość publiczna i część naszego systemu demokratycznego. Nie dokonywała się 
ona w izolacji, lecz w zróżnicowanym otoczeniu międzynarodowym, w którym 
dążenie do integracji ze strukturami europejskimi odgrywało rolę podstawową. 

Wyzwania stojące przed UdsC są obecnie związane przede wszystkim z za-
powiadanymi zmianami prawnymi (szczególnie nową ustawą o cudzoziemcach) 
i instytucjonalnymi (potrzebą nowoczesnego urzędu migracyjnego), a w dłuższym 
wymiarze czasu z ewolucyjną zmianą sytuacji migracyjnej kraju w kierunku bar-
dziej imigracyjnym (co oznacza pojawienie się rzeczywistego społecznie prob-
lemu integracji cudzoziemców naszym kraju), bardziej globalnymi przekształce-
niami natury ruchów uchodźczych (czyli ich płynnością oraz różnorodnością), 
a także powolnym „upolitycznianiem” tematu uchodźców w świadomości nasze-
go społeczeństwa. 

Sama dyskusja na temat polityki wobec uchodźców stanowi również szczegól-
ną okazją do przyjrzenia się relacjom między zasadami ochrony uchodźców a ich 
przystosowaniem do warunków migracyjnych i administracyjnych danego kraju. 
Były one wypadkową procesów globalizacji i europeizacji oraz globalizacji z jed-
nej strony, a z drugiej strony polskimi uwarunkowaniami wynikającymi z kon-
tekstu społecznego, jak i z charakterystyką procesów migracyjnych w naszym 
kraju. W ten sposób rocznica 10-lecia UdsC nie tylko pokazuje samą ewolucję 
urzędu, ale również zmiany polityki państwa i szersze kwestie związane z moder-
nizacją społeczeństwa polskiego w ostatnich 20 latach. 

Na zakończenie pragniemy podkreślić znaczenie postulatu poszukiwania 
własnych rozwiązań w zakresie tak ochrony uchodźców, jak i szerzej w polityce 
migracyjnej państwa. Jak piszą twórcy wspominanego wielokrotnie w artykule 
raportu o polityce migracyjnej państwa, ogromny wysiłek dostosowawczy pol-
skiego prawa do wspólnotowego miał także jedną „słabą stronę” – „wydaje się, 
że zabrakło czasu, środków i możliwości przyspieszenia rozwoju tych obszarów, 
które nie były częścią dorobku UE, lub które z punktu widzenia Wspólnoty mają 
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mniej istotne znaczenie. Dotyczyło to między innymi konieczności podjęcia przez 
administrację w większym zakresie prac analitycznych i prognostycznych, po-
zwalających na planowane i bardziej skuteczne zarządzanie migracjami oraz na 
określenie kierunków polityki migracyjnej państwa”73. Wydaje się nam, że jest 
właśnie odpowiedni czas na podjęcie tego zadania. 

73 Polityka migracyjna Polski – stan obecny…, s. 7. 


