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Od początku lat 90. XX w. obserwowano znaczny napływ cudzoziemców na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. Przybywali oni do Polski albo w poszukiwaniu stałej 
ochrony, starając się o status uchodźcy lub azyl, albo traktowali Polskę jako kraj tranzy-
towy do państw Europy Zachodniej gwarantujących lepsze warunki bytowe. W związku 
z tym potrzebne było stworzenie skuteczniejszych mechanizmów zwalczania nielegalnej 
migracji, a jednocześnie zapewnienie właściwej ochrony osobom, które znalazły się 
w szczególnie trudnym położeniu ze względu na sytuację panującą w kraju ich pocho-
dzenia. W ostatnich latach liczba obcokrajowców ubiegających się o udzielenie ochrony 
na terytorium RP systematycznie wzrasta. Według danych statystycznych Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców (UdSC) liczba wniosków o zalegalizowanie pobytu na terenie 
Polski w 2007 r. oscylowała w granicy 16 tys., w latach 2008–2009 wzrosła do ponad 
23 tys. rocznie, a w 2010 r. osiągnęła poziom ponad 30 tys. Migracja wystapiła na tak 
dużą skalę, że konieczne stało się uregulowanie spraw związanych z udzielaniem ochrony 
cudzoziemcom na terytorium RP w odrębnych aktach prawnych. Miało to zapewnić 
większą czytelność i przejrzystość przyjętych rozwiązań, a także ułatwić podejmowanie 
działań przez organy stosujące prawo. W niniejszej publikacji podjęto próbę przedstawie-
nia i omówienia form ochrony, jakiej RP udziela cudzoziemcom szukającym schronienia 
na jej terytorium. Wykorzystano do tego literaturę specjalistyczną oraz orzecznictwo 
polskich sądów. I o ile w dostępnych źródłach można znaleźć wiele opracowań i publika-
cji traktujących o statusie uchodźcy, o tyle w odniesieniu do pozostałych form ochrony 
tematyka ta nie była dotychczas przedmiotem szerszych omówień.

 Ilekroć w publikacji będzie mowa o ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. z 2009 r., Nr 189, poz. 1472 z późn. zm.)

1. Formy ochrony cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Aktem prawnym regulującym przedmiotowe zagadnienie jest wspomniana wyżej 
ustawa. Określono w niej zasady, warunki i tryb udzielania ochrony cudzoziemcom, 
a także wskazano organy posiadające właściwość w tych sprawach. Ustawa ta jest 
jednym z najważniejszych elementów polskiego prawodawstwa regulującego sprawy 
obcokrajowców, ponieważ zawiera kompletną regulację dotyczącą udzielania im 
ochrony na terytorium RP. Oznacza to, iż w polskim prawie nie ma innych przepisów 
odnoszących się do tego zagadnienia. Występują one natomiast w obowiązujących 
Polskę aktach prawa międzynarodowego1.

1 Głównymi aktami prawa międzynarodowego w tym zakresie są: Konwencja dotycząca statusu 
uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28.07.1951 r. (tzw. Konwencja Genewska) oraz Protokół dotyczący 
statusu uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku dnia 31.01.1967 r., ratyfikowane przez Polskę i podane do 
powszechnej wiadomości przez Prezydenta RP w Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 517.
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Zgodnie z art. 3 ustawy cudzoziemcowi na terytorium RP udziela się ochrony 
poprzez:
1) nadanie statusu uchodźcy,
2) udzielenie ochrony uzupełniającej,
3) udzielenie azylu,
4) udzielenie zgody na pobyt tolerowany,
5) udzielenie ochrony czasowej.

Warto dodać, iż przepisy stanowią, że w razie jakichkolwiek wątpliwości co do 
formy ochrony, o jaką wnioskuje cudzoziemiec (np. brak wskazania we wniosku), 
organ ma obowiązek przyjąć domniemanie, iż wniosek dotyczy statusu uchodźcy. 
Cudzoziemiec nie ma wyraźnego obowiązku precyzowania swojego żądania, wystar-
czy samo stwierdzenie, że chce uzyskać ochronę. Tym zapisem do polskiego porządku 
prawnego został wdrożony art. 2 lit. B dyrektywy 2005/85/WE2, w którym określono 
definicję wniosku. Dodatkowo zapis ten ma pełnić rolę gwarancyjną3.

Wymieniony art. 3 ustawy ma jedynie charakter porządkująco-informacyjny 
i w swej istocie nie wymaga szerszego komentarza. Wart podkreślenia jest jedynie 
fakt, iż w odniesieniu do formy ochrony, jaką jest udzielenie zgody na pobyt tolero-
wany, zgoda w tym aspekcie ma charakter dwojaki. Po pierwsze jest traktowana jako 
instrument ochrony, a po drugie jako instrument legalizacji pobytu na terytorium RP 
cudzoziemców, których wydalenie okazało się niewykonalne.

1.1. Status uchodźcy

Zgodnie z art. 1 lit. A pkt. 2 Konwencji Genewskiej uchodźcą jest osoba, która 
na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, 
narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań 
politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może 
lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony swojego państwa, albo która nie 
ma żadnego obywatelstwa i, znajdując się na skutek podobnych zdarzeń poza państwem 
swojego dawnego stałego zamieszkania, nie może lub nie chce z powodu tych obaw 
do tego państwa powrócić. Przyjmuje się jednak, że obawy przed prześladowaniami 
nie uzasadniają okoliczności o charakterze ogólnym, takich jak np. trwające działania 
wojenne, niedemokratyczny system polityczny czy ogólny brak bezpieczeństwa w kraju 
pochodzenia. Takie okoliczności są często określane zbiorczo jako „ogólne warunki 
kraju pochodzenia”. Według ugruntowanego poglądu tego typu okoliczności są tłem, na 
którym wzrasta obawa cudzoziemca i w tym sensie rozstrzygnięcia spraw uchodźczych 
mówią często o wymogu indywidualizacji obawy. Tożsamy zapis, określający prze-
słanki nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy, w polskim prawodawstwie znajduje 
się w art. 13 ust. 1 ustawy. Problematyczne w tym aspekcie staje się zdefiniowanie 
pojęcia uzasadnionej obawy, które nie zostało dokładnie sprecyzowane. Przyjmuje się, 

2 Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm 
dotyczących nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich (Dz.Urz. UE z 13 grudnia 
2005 r., Nr L326/13).

3 Tamże, Każdy wniosek o ochronę międzynarodową jest uznawany za wniosek o udzielenie azylu, 
chyba że osoba go składająca wyraźnie wnioskuje o inny rodzaj ochrony, która może być stosowana 
oddzielnie. W tym miejscu należy zaznaczyć. iż określenie a z y l  w tym kontekście jest odpowiednikiem 
s t a t u s u  u c h o d ź c y.
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iż podstawą wykładni tego pojęcia są: punkt 37 podręcznika UNHCR4 oraz orzecz-
nictwo Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyrokach V SA/Wa 279/09 (Termin 
„uzasadniona obawa” łączy zatem element subiektywny i obiektywny i oba muszą być 
brane pod uwagę w procedurze ustalania statusu5) oraz V SA/Wa 239/08 (Pojęciu 
„obawa” towarzyszy określenie „uzasadniona”, a to oznacza, że nie tylko stan uczuć 
osoby zainteresowanej decyduje o statusie uchodźcy, lecz musi on zostać potwierdzony 
przez ocenę sytuacji obiektywnej6). 

Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczynane jest na wniosek 
cudzoziemca. Zgodnie z zapisem art. 23 ust. 2 ustawy jest on równocześnie rozpatry-
wany jako wniosek o udzielenie ochrony uzupełniającej, o której mowa będzie dalej. 
Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem Straży Granicznej, która w ciągu 
48 godzin ma obowiązek przekazania go do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Bez 
względu na miejsce złożenia wniosku (przejście graniczne bądź Oddział Straży 
Granicznej), cudzoziemiec jest zobowiązany do poddania się czynnościom umożli-
wiającym jego identyfikację (fotografowanie, pobranie odcisków linii papilarnych, 
a w szczególnych przypadkach badania lekarskie). 

Organem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie nadania statusu 
uchodźcy jest Urząd do Spraw Cudzoziemców. Przed rozpoczęciem procedury ma on 
obowiązek pouczyć wnioskodawcę w zrozumiałym dla niego języku o przysługujących 
mu prawach i obowiązkach oraz do czasu zakończenia postępowania zalegalizować jego 
pobyt na terenie RP. Czyni to poprzez wydanie wizy pobytowej (w przypadku posiadania 
ważnego dokumentu paszportowego) bądź tymczasowego zaświadczenia tożsamości 
cudzoziemca wraz z ważną wizą. Wniosek o nadanie statusu uchodźcy obejmuje także 
małoletnie dzieci towarzyszące cudzoziemcowi. Może także objąć małżonka, ale tylko 
za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Małżonek nie musi mieć osobistych powodów do 
ubiegania się o status, ponieważ w tej procedurze obowiązuje zasada jedności rodziny7.

Przed rozpatrzeniem wniosku o nadanie statusu uchodźcy Szef Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców bada, czy Polska jest państwem odpowiedzialnym za jego rozpatrzenie. 
Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z dnia 18 lutego 2003 r.8 
ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego, które jest 
odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego w jednym z państw człon-
kowskich przez obywatela kraju trzeciego (rozporządzenie to jest potwierdzeniem zasad 
leżących u podstaw konwencji określającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie 
wniosków o udzielenie azylu, wniesionych w jednym z państw członkowskich Wspólnot 
Europejskich, nazywanej też potocznie Konwencją Dublin II9). Jest bowiem zasadą, że 
tylko jedno państwo Unii Europejskiej jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku 
o status uchodźcy. Dla przykładu, jeżeli cudzoziemiec przybędzie do Polski i złoży wniosek 

4 Zasady i tryb udzielania statusu uchodźcy, Genewa 1992: Obawa musi się opierać na realnym jej 
odczuwaniu, tzw. element subiektywny, jak również musi znajdować odzwierciedlenie w rzeczywistości, tzw. 
element obiektywny.

5 Wyrok z 14 października 2009 r., Lex nr 562843.
6 Wyrok z 24 kwietnia 2008 r., Lex nr 513890.
7 Wyrok z 8 sierpnia 2008 r. II OSK 812/07, Lex nr 523220.
8 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mecha-

nizmy określenia Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego 
w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (Dz. U. UE L z dnia 25 lutego 2003 r.).

9 Sporządzone w dniu 15.06.1990 r. w Dublinie, podane do wiadomości przez prezydenta RP, Dz. U. 
z 2005 r. Nr 24, poz. 194.
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o nadanie mu statusu uchodźcy, a w toku trwającego postępowania wyjedzie na przykład 
do Niemiec, gdzie również złoży taki wniosek, to na mocy wpomianego rozporządzenia 
Dublin II zostanie deportowany do Polski, gdyż tutaj został złożony pierwszy wniosek. 
W rozporządzeniu zawarto wyjątki uwzględniające możliwość rozpatrzenia wniosku 
przez inne państwo niż to, w którym został złożony pierwszy wniosek, w przypadku gdy:
1) członek rodziny cudzoziemca przebywa w innym kraju Unii Europejskiej i uzyskał 

tam status uchodźcy lub toczy się jego sprawa o nadanie statusu uchodźcy i nie 
została jeszcze wydana decyzja. Wówczas za zgodą członków rodziny, wniosko-
dawca zostanie przekazany do tego kraju. Za członka rodziny uważa się małżonka 
lub w określonych przypadkach partnera cudzoziemca, z którym pozostaje on 
w stałym związku, jak również małoletnie dzieci,

2) cudzoziemiec jest małoletnim bez opieki, a w innym kraju członkowskim przebywa 
legalnie członek jego rodziny. Wówczas będzie on przekazany do tego kraju,

3) cudzoziemiec posiada ważny dokument pobytu w innym kraju Unii Europejskiej 
(np. paszport lub wizę),

4) cudzoziemiec w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o status uchodźcy, 
przekroczył w niedozwolony sposób granicę innego państwa Unii Europejskiej 
(sytuacja ta nie dotyczy nielegalnego przekroczenia granicy państwa, w którym 
składany jest wniosek).

Inne państwo UE może zgodzić się na rozpatrzenie sprawy o nadanie statusu 
uchodźcy, nawet jeśli nie zostaną spełnione wymienione przesłanki, jeżeli cudzozie-
miec ma tam członka rodziny i przemawiają za tym względy humanitarne, takie jak 
zły stan zdrowia wnioskodawcy lub członka jego rodziny przebywającego w innym 
państwie, który uzasadnia potrzebę sprawowania nad nim opieki10. Jeżeli cudzoziemiec 
uzna, że to właśnie inne państwo Unii Europejskiej powinno rozpatrzyć jego wniosek 
o nadanie statusu uchodźcy, powinien przy składaniu wniosku poinformować o tym 
Straż Graniczną lub już po jego złożeniu Urząd do Spraw Cudzoziemców. Jeżeli istnieją 
przesłanki uzasadniające przekazanie cudzoziemca do innego państwa, Szef Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców występuje z wnioskiem do tego kraju o przejęcie odpowiedzial-
ności za rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy. Cudzoziemiec może złożyć 
taką prośbę w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. W jego interesie leży 
zatem jak najszybsze poinformowanie o okolicznościach uzasadniających jego prośbę. 
Decyzję o przyjęciu wniosku podejmuje państwo, do którego jest on skierowany. W razie 
odmowy cudzoziemcowi nie przysługuje odwołanie. Urząd do Spraw Cudzoziemców 
może natomiast zwrócić się do władz tego państwa o ponowne rozpatrzenie sprawy11.

W toku prowadzonego postępowania o nadanie statusu uchodźcy na cudzoziemca 
zostały nałożone następujące obowiązki: stawianie się na wywiady statusowe, udostęp-
nianie wszystkich dowodów potwierdzających okoliczności, które wskazał we wniosku 
i zawiadamianie o każdej zmianie miejsca pobytu w Polsce do czasu wydania decyzji 
ostatecznej. Jeżeli cudzoziemiec nie poinformuje o zmianie miejsca swojego pobytu, 
to kierowane do niego pisma będą wysyłane na stary adres i będą traktowane jako 
doręczone. Może to spowodować na przykład utratę terminu wniesienia odwołania bądź 
złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niedopełnienie wyżej 

10 Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Informator, Warszawa 2003.
11 Tamże.
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wymienionych obowiązków może spowodować, że wniosek o status uchodźcy zostanie 
uznany za bezzasadny12.

Podczas trwającego postępowania o nadanie statusu uchodźcy obcokrajowiec 
może korzystać z pomocy, która jest udzielana w ośrodkach dla cudzoziemców13. 
W celu jej uzyskania powinien złożyć wniosek, w którym oświadczy, że nie posiada 
środków na pokrycie kosztów pobytu w Polsce. Warunkiem umieszczenia cudzoziemca 
w ośrodku jest jego zgoda na poddanie się badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym. 
Cudzoziemiec umieszczony w ośrodku ma prawo do: mieszkania, wyżywienia, pomocy 
medycznej, biletów na przejazdy w sprawach związanych z postępowaniem o status 
uchodźcy, pokrycia kosztów przejazdu do lekarza, pokrycia kosztów nauki oraz zakupu 
przyborów naukowych. Otrzymuje także stałą pomoc pieniężną, tzw. kieszonkowe, 
które jest wypłacane co miesiąc14.

Cudzoziemiec może przebywać w ośrodku w czasie toczącego się postępowania 
o nadanie statusu uchodźcy oraz przez okres 14 dni od dnia jego zakończenia (decyzja 
musi stać się prawomocna). Złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
nie daje prawa do dalszego pobytu w tego typu placówce. Jeżeli jednak cudzoziemiec 
znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, to nawet po uzyskaniu decyzji nadającej 
mu status uchodźcy może złożyć wniosek o wyrażenie zgody na dalsze przebywanie 
w ośrodku. Urząd do Spraw Cudzoziemców może wyrazić na to zgodę, ograniczajac 
jednak dodatkowy pobyt do kolejnych trzech miesięcy.

Jeżeli przebywanie cudzoziemca w ośrodku jest niewskazane ze względu na zły 
stan jego zdrowia (stwierdzony orzeczeniem lekarskim) lub z uwagi na konieczność 
zapewnienia mu bezpieczeństwa, może on uzyskać świadczenie pieniężne15.

Wszelką pomoc materialną wstrzymuje się w całości lub części, jeżeli cudzo-
ziemiec posiada własne środki pieniężne wystarczające na pokrycie jego potrzeb, 
nielegalnie przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę, bądź rażąco naruszył zasady 
współżycia społecznego w ośrodku. W drugim i trzecim przypadku na wniosek cudzo-
ziemca pomoc może zostać jednorazowo przywrócona.

W trakcie postępowania cudzoziemiec może być reprezentowany przez pełno-
mocnika. Może nim być każda osoba dorosła, która nie została ubezwłasnowolniona. 
Pełnomocnik ma prawo brać udział w wywiadzie statusowym, składać pisma i przeglą-
dać akta sprawy. Po ustanowieniu pełnomocnika decyzje i inne pisma są doręczane tylko 
jemu. Powinien być on zatem osobą wiarygodną, do której cudzoziemiec ma zaufanie16.

Przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji obcokrajowiec jest przesłuchi-
wany. Ma to na celu ustalenie, czy wnioskodawca spełnia wymogi do nadania mu 
statusu uchodźcy. Przesłuchanie odbywa się w języku zrozumiałym dla cudzoziemca, 
najczęściej z udziałem tłumacza. Pytania dotyczą głównie spraw związanych z obawą 
przed prześladowaniem. Mogą jednak pojawić się i takie, które będą miały na celu usta-
lenie jego wiarygodności (na przykład dotyczące wyglądu głównej ulicy w rodzinnej 
miejscowości, lokalnych zwyczajów i inne). Ważne jest precyzyjne odpowiadanie na 

12 Obowiązki te enumeratywnie zostały wymienione w art. 37 ustawy.
13 Według informacji podanej przez UdSC w chwili obecnej na terenie Polski funkcjonuje 

14 ośrodków dla cudzoziemców, www.udsc.gov.pl.
14 Obecnie miesięczne kieszonkowe cudzoziemców wynosi około 300 PLN na osobę.
15 W kwocie około 600 PLN co miesiąc na osobę, przy czym musi on już na własny koszt zapewnić 

sobie zakwaterowanie i wyżywienie.
16 Możliwość ta została usankcjonowana Konwencją Genewską z dnia 28.07.1951 r. (Dz.U. z 1991 r. 

Nr 119, poz. 515).
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pytania, ponieważ odpowiedzi są porównywane, a ewentualne rozbieżności w praktyce 
interpretowane na niekorzyść cudzoziemca. Po zakończeniu przesłuchania powinien 
zostać odczytany protokół. Odbywa się to w języku, w którym było prowadzone prze-
słuchanie. Obowiązek odczytania spoczywa na urzędniku prowadzącym przesłuchanie 
i nie można z niego zrezygnować nawet za zgodą cudzoziemca. Jeżeli treść protokołu 
różni się od tego, co cudzoziemiec zeznał, może on zażądać sprostowania i naniesienia 
poprawek. Jeśli zaś nie zgadza się on z treścią protokołu, może odmówić jego podpi-
sania. Po zakończeniu przesłuchania i podpisaniu protokołu, urzędnik ma obowiązek 
wydać kopię protokołu, jeśli cudzoziemiec wyraźnie tego zażąda. 

Podczas postępwania o nadanie statusu uchodźcy pojawia się problem ciężaru 
dowodowego, gdyż na gruncie polskiej procedury administracyjnej nie przesądzono 
jednoznacznie, że spoczywa on na organie prowadzącym postępowanie, a nie na wnio-
skodawcy. Powyższa kwestia była rozstrzygana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie, który stwierdził że, Obawa przed prześladowaniem lub zagrożeniem 
prześladowania jest odczuciem subiektywnym, bezpośrednio nierozpoznawalnym. 
Dlatego, gdy cudzoziemiec twierdzi, że taką obawę odczuwa, to oczywiście na nim 
spoczywa ciężar wykazania istnienia tej obawy. Wykazanie istnienia obawy możliwe 
jest przede wszystkim przez przeprowadzenie dowodów wskazywanych przez niego na 
tę okoliczność. Organ odwoławczy jest uprawniony (...) do poprowadzenia uzupełnia-
jącego postępowania dowodowego. Zważywszy, że art. 7 i 77 k.p.a. zobowiązuje do 
wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, zważywszy na specyfikę postępowania w spra-
wach uchodźców, przeprowadzenie wskazanego dowodu jawi się jako konieczność.17 

Oprócz ciężaru dowodowego nie mniej istotną kwestią pozostaje ocena wiarygodno-
ści deklarowanych słów, która jest dokonywana na zasadzie swobodnej oceny dowodów. 
Na powyższe zezwala w art. 80 Kodeks postępowania administracyjnego (kpa)18. Niemniej 
jednak organy prowadzące postępowanie, odmawiając wiarygodności przedstawionym 
dowodom, powinny w sposób zgodny i logiczny uzasadnić swoje stanowisko. W toku 
prowadzonego postępowania dowodowego konieczne jest uwzględnienie warunków oso-
bistych i rodzinnych cudzoziemca, jego przynależności do określonej grupy społecznej, 
oceny jego sytuacji i doświadczenia19. Odnosząc się do polskiej praktyki orzeczniczej, 
można stwierdzić, że najczęstszą przyczyną negatywnych rozstrzygnięć w sprawach 
o nadanie statusu uchodźcy jest uznanie złożonych przez cudzoziemca zeznań za nie-
wiarygodne. Dlatego też w trakcie postępowania ma on prawo dołączenia do akt sprawy 
dowodów potwierdzających, że jest uchodźcą. Takimi dowodami mogą być zdjęcia 
wykonane w kraju pochodzenia, listy, legitymacje polityczne, zaświadczenia lekarskie, 
filmy itp. Mają one bardzo duże znaczenie dla wyniku sprawy, potwierdzają bowiem wia-
rygodność obcokrajowca i często mogą rozstrzygać o nadaniu mu statusu uchodźcy. Jeżeli 
stanowiące dowód w sprawie dokumenty są napisane w języku obcym, organ prowadzący 
postępowanie ma obowiązek zapewnić ich tłumaczenie na język polski20. W praktyce 
niejednokrotnie staje się to problemem, tłumaczenia bowiem powinien dokonać tłumacz 

17 Wyrok z 13 XII 2005 r., V SA/Wa 1719/05, Lex nr 190867.
18 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, 

poz. 1071 z późn. zm.).
19 Powyższe wynika z zaleceń podręcznika UNHCR – Zasady i tryb udzielania statusu uchodźcy, 

Genewa 1992 r.
20 P. Dąbrowski, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium 

RP, Komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2009, Centre of Migration Research No. 41/99, Uniwersytet 
Warszawski.
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przysięgły. W Polsce natomiast brakuje specjalistów, zwłaszcza tłumaczy niektórych 
języków obcych, w tym dialektów (chociażby języka afgańskiego – urdu czy dari). 

Przed wydaniem decyzji o nadaniu statusu uchodźcy Szef Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców ma obowiązek wystąpić do Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, a w razie zaistnienia takiej konieczności również do innych organów, 
o udzielenie informacji, czy wobec wnioskodawcy istnieją podstawy, żeby sądzić, iż: 
  – popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi, 
  – dokonał zbrodni wojennej albo zbrodni przeciwko ludzkości w rozumieniu prawa 

międzynarodowego,
  – jest winny działań sprzecznych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych, okre-
ślonymi w preambule Karty Narodów Zjednoczonych i jej artykułach 1 i 221,

  – popełnił zbrodnię o charakterze innym niż polityczny poza terytorium RP
oraz czy przed złożeniem wniosku o nadanie statusu uchodźcy:
  – podżegał albo w inny sposób brał udział w popełnieniu zbrodni lub czynów, 

o których mowa wyżej,
  – popełnił na terytorium RP zbrodnię,
  – popełnił poza terytorium RP czyn, który jest zbrodnią według prawa polskiego,
  – stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub społeczeństwa, 
  – popełnił czyn inny niż wyżej określony, który według prawa polskiego jest przestęp-

stwem zagrożonym karą pozbawienia wolności, 
  – jego dalszy pobyt na terytorium RP stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpie-

czeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinien udzielić informacji 

w terminie 30 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (jeśli pozyskanie 
informacji na temat cudzoziemca uzależnione jest od podjęcia dodatkowych czynno-
ści (na przykład skierowania zapytania do służb partnerskich innych krajów) termin 
ten może zostać przedłużony do 3 miesięcy. Szef ABW ma wtedy obowiązek poin-
formować Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o przedłużeniu tego terminu22. 
W sytuacji nieudzielenia odpowiedzi przez Szefa ABW uznaje się, że wymóg przekaza-
nia informacji został spełniony. Wypowiadając się na temat cudzoziemca, Szef Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie musi zajmować stanowiska w sprawie, tzn. nie 
dokonuje oceny, czy istnieją powody, dla których cudzoziemcowi nie należy nadawać 
statusu uchodźcy23. W sytuacji bowiem, gdy informacje na temat cudzoziemca zostały 
uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych (na przykład od osobo-
wego źródła informacji), z uwagi na ich niejawność nie będą mogły być wykorzystane 
w postępowaniu dowodowym. Dlatego też ostateczna decyzja, w przypadku przeka-

21 „My ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny, 
która dwukrotnie za naszego życia wyrządziła ludzkości niewypowiedziane cierpienia, przywrócić wiarę 
w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki, równość praw mężczyzn i kobiet oraz 
narodów wielkich i małych, stworzyć warunki, umożliwiające utrzymanie sprawiedliwości i poszanowania 
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych i innych źródeł prawa międzynarodowego, popierać 
postęp społeczny i poprawę warunków życia w większej wolności. I w tym celu postępować tolerancyjnie 
i żyć ze sobą w pokoju jak dobrzy sąsiedzi, zjednoczyć swe siły dla utrzymania międzynarodowego pokoju 
i bezpieczeństwa, zapewnić przez przyjęcie zasad i ustalenie metod, aby siła zbrojna używana była wyłącz-
nie we wspólnym interesie, korzystać z organizacji międzynarodowych w celu popierania gospodarczego 
i społecznego postępu wszystkich narodów (…)”. Karta Narodów Zjednoczonych została opublikowana 
w Polsce w Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90.

22 Powyższe wynika z art. 45 ust. 4 ustawy.
23 P. Dąbrowski, Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu...
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zania przez ABW negatywnych informacji na temat cudzoziemca, będzie należała do 
Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 

Obcokrajowiec, któremu nadano status uchodźcy, otrzymuje genewski doku-
ment podróży umożliwiający mu poruszanie się bez wiz po wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Jest on ważny przez rok, z możliwością przedłużenia na dalszy okres. 
Ponadto otrzymuje kartę pobytu ważną 3 lata, fundusze na zagospodarowanie, a także 
inną pomoc, która ma na celu wspieranie procesu jego integracji. Pomoc realizowana 
jest przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR), nie dłużej jednak niż przez 
12 miesięcy od dnia uzyskania statusu, i obejmuje: opłacanie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne cudzoziemca, specjalistyczne poradnictwo socjalne, pokrycie wydatków 
związanych z nauką języka polskiego oraz świadczenia pieniężne na utrzymanie24.

Przesłanki odmowy nadania statusu uchodźcy zostały enumeratywnie wymienione 
w art. 19 ustawy. W decyzji odmownej organ orzeka o udzieleniu ochrony uzupełniającej 
bądź udzieleniu zgody na pobyt tolerowany (jeśli nie istnieją przesłanki do udzielenia 
ochrony uzupełniającej). W sytuacji, gdy nie zaistnieją przesłanki do udzielenia żadnej 
z wymienionych form ochrony, wydawana jest decyzja o wydaleniu cudzoziemca z tery-
torium RP, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z art. 48 ust. 2 pkt 1–4 ustawy25.

Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję odmawiającą mu nadania statusu 
uchodźcy, może w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia odwołać się do Rady do 
Spraw Uchodźców26. Odwołanie może być wniesione również przez pełnomocnika. 
W odwołaniu konieczne jest oświadczenie cudzoziemca, że nie zgadza się z decyzją i może 
w nim wskazać wszelkie argumenty świadczące o tym, że decyzja jest nieprawidłowa
i powinna zostać zmieniona. W postępowaniu przed Radą obcokrajowiec ma prawo 
składać nowe dowody i oświadczenia, może też wnosić o przeprowadzenie dodatkowego 
przesłuchania. Na negatywną decyzję Rady przysługuje mu skarga do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie. Może ona być wniesiona osobiście, za pośred-
nictwem adwokata lub radcy prawnego, pełniących rolę pełnomocników. Skargę składa 
się za pośrednictwem Rady do Spraw Uchodźców, która ma obowiązek przekazania jej 
do sądu wraz z aktami sprawy. W skardze należy wskazać, jakie przepisy zostały naru-
szone w dotychczas zakończonych postępowaniach. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
może wydać następujące rozstrzygnięcia: utrzymać w mocy decyzję Rady lub ją 
uchylić, nakazując ponowne rozpatrzenie sprawy. Od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, którą może wnieść wyłącznie adwokat lub radca prawny 
będący pełnomocnikiem cudzoziemca. W praktyce niewielka liczba cudzoziemców, 
którzy otrzymali decyzję odmowną dotyczącą nadania im statusu uchodźcy, decyduje się 
złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Złożenie takiej skargi 

24 Obecnie świadczenie pieniężne na utrzymanie wynosi od 420 do 1149 PLN miesięcznie 
na osobę. Wysokość świadczenia jest uzależniona od indywidualnej sytuacji uchodźcy i liczby osób 
w rodzinie.

25 Cudzoziemiec posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, osiedlenie się lub pobyt 
rezydenta długoterminowego WE, jest tymczasowo aresztowany; odbywa karę pozbawienia wolności 
lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju; jest małżonkiem 
obywatela polskiego lub cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub pobyt rezydenta 
długoterminowego WE.

26 Rada do Spraw Uchodźców, zgodnie z postanowieniami art. 89p ustawy, jest organem admini-
stracji publicznej rozpatrującym odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia wydane przez Szefa 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jest także organem właściwym w sprawach wznowienia postępowania, 
uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowień.
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bowiem pociąga za sobą poniesienie dodatkowych nakładów finansowych (związanych 
z opłaceniem adwokata lub radcy prawnego), na co zazwyczaj cudzoziemców nie stać, 
a procedura odwoławcza jest długotrwała – zdarza się, że trwa latami. Dlatego też 
obcokrajowcy z reguły wybierają inną formę ponownego starania się o status uchodźcy. 
Po uprawomocnieniu się pierwszej decyzji o odmowie nadania takiego statusu, składają 
ponowny wniosek o jego nadanie, próbując tym samym obejść przepisy prawa. Taka 
sytuacja była przedmiotem rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie, który zauważył, iż: Decyzja ostateczna, która nie została zaskarżona, 
jest objęta szczególną ochroną prawną. Kolejny wniosek o nadanie statusu uchodźcy, 
oparty na tożsamej podstawie prawnej i faktycznej, należy potraktować jako mający na 
celu obejście regulacji prawnej przewidzianej przepisem art. 16 § 1 k.p.a., co prowadzi 
do nadużycia prawa. Takie działanie strony nie może podlegać ochronie prawnej, 
gdyż wzruszenie decyzji ostatecznej może nastąpić tylko w trybach nadzwyczajnych 
w przypadkach przewidzianych przez Kodeks postępowania administracyjnego. Kolejna 
decyzja odmawiająca bądź nadająca status uchodźcy wnioskodawcy, byłaby obarczona 
wadą prawną, powodującą wycofanie jej z obrotu prawnego. W przedmiotowej sprawie 
zachodzi przypadek bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego, które zgod-
nie z art. 105 § 1 k.p.a. powinno ulec umorzeniu27. 

Dlatego z chwilą złożenia ponownego wniosku o nadanie statusu uchodźcy cudzo-
ziemiec jest umieszczany w areszcie deportacyjnym do czasu wydania rozstrzygnięcia 
przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jeśli w kolejnym wniosku nie pojawią 
się nowe okoliczności uzasadniające nadanie statusu, wydawana jest decyzja odmowna, 
a cudzoziemiec podlega wydaleniu z terytorium RP. 

W przepisach uregulowano także przesłanki odebrania cudzoziemcowi statusu 
uchodźcy. Powyższa kwestia została przedstawiona w art. 21 ustawy28.

1.2. Ochrona uzupełniająca

Zgodnie z art. 15 ustawy cudzoziemcowi, który nie spełnia wymogów formalnych 
do nadania statusu uchodźcy, udziela się ochrony uzupełniającej w przypadku, gdy 
powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważ-
nej krzywdy przez: 
1) orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji,
2) tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie,
3) poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia, wynikające 

z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji między-
narodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego

– i ze względu na to ryzyko cudzoziemiec nie może lub nie chce korzystać z ochrony 
tego kraju.

Ochrona uzupełniająca jest nową instytucją polskiego prawa wprowadzoną do 
ustawy w 2008 r. Jej wprowadzenie wynikało w głównej mierze z konieczności wdro-

27 Wyrok z 6 VII 2007 r., V SA/Wa 2069/06, Lex nr 394203.
28 Na przykład dobrowolne, ponowne przyjęcie ochrony państwa, którego jest obywatelem; 

ponowne przyjęcie obywatelstwa kraju pochodzenia; przyjęcie i korzystanie z ochrony innego państwa; 
ponowne osiedlenie się w państwie, które opuścił; informacje i dokumenty, które przedstawił w toku 
ubiegania się o status uchodźcy, były sfałszowane.
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żenia art. 15 dyrektywy 2004/83/WE29. Przed nowelizacją ustawy instytucją ochrony 
uzupełniającej była zgoda na pobyt tolerowany na terytorium RP. Warto nadmienić, iż 
przyznanie cudzoziemcowi tej formy ochrony jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, 
gdy nie spełnia on wymagań formalnych do nadania mu statusu uchodźcy. Nie wszyst-
kie przypadki naruszenia praw cudzoziemca są podstawą do przyznania mu takiego 
statusu. O ile bowiem dla uzyskania statusu konieczne jest wykazanie m.in. przesłanki 
celu (związanej z religią, rasą, przynależnością do określonej grupy społecznej itp.), 
o tyle przy ochronie uzupełniającej takiego wymogu się nie formułuje. Powyższe 
można zobrazować przykładem wyroku skazującego cudzoziemca na karę śmierci 
w kraju jego pochodzenia. Czyn ten oczywiście może zostać zakwalifikowany jako 
prześladowanie30, ale aby skazanemu nadać status uchodźcy, niezbędne jest też wykaza-
nie, że motywy wydania tego wyroku miały związek z wymienionymi elementami (jak 
rasa czy religia) Jeśli motywacja była inna, na przykład kara śmierci została orzeczona 
w wyniku dokonania przez cudzoziemca przestępstwa pospolitego, nie powinien być 
on traktowany jako uchodźca, jest natomiast uprawniony do uzyskania ochrony uzu-
pełniającej. Przykładem może być objęcie ochroną uzupełniającą cudzoziemca, który 
w Polsce został skazany za posiadanie narkotyków, w świetle ojczystego prawa nato-
miast, po jego powrocie do kraju, groziłaby mu za to kara śmierci. Ochrona uzupełniająca 
ma związek z wydarzeniami, które zaistniały w przeszłości bądź mogą wydarzyć się 
w przyszłości w kraju pochodzenia cudzoziemca. Powyższe nie dotyczy krajów, 
z których ewentualnie został on uprzednio wydalony.

Tak jak w przypadku postępowania o nadanie statusu uchodźcy, na pierwszy plan 
wysuwa się obiektywizacja deklarowanych obaw, a zwłaszcza ocena ich wiarygodno-
ści. Zeznania niewiarygodne nie dają przecież podstaw do przyjęcia, że ryzyko jest 
rzeczywiste. W tym celu należy przeanalizować ewentualne konsekwencje powrotu 
cudzoziemca do kraju pochodzenia, biorąc pod uwagę sytuację w tym państwie 
i relacje interpersonalne cudzoziemca. Ochrona uzupełniająca zatem nie należy się 
osobom, które powołują się wyłącznie na ogólną sytuację w kraju pochodzenia (na 
przykład na przestępczość czy niskie standardy demokracji). Zagrożenie nie może być 
abstrakcyjne, musi wiązać się z indywidualną sytuacją cudzoziemca. Wyjątkiem od 
tej reguły jest sytuacja ludności cywilnej kraju objętego konfliktem zbrojnym. Pojęcie 
doznania poważnej krzywdy zawiera w sobie zamknięty katalog krzywd, musi to więc 
być jedna z przesłanek wcześniej wymienionych.

Z uwagi na fakt, iż forma ochrony jaką jest ochrona uzupełniająca rozpatrywana 
jest w procesie ubiegania się o status uchodźcy, postępowanie prowadzone przez Urząd 
do Spraw Cudzoziemców jest analogiczne. A zatem i w tym przypadku przed wydaniem 
decyzji Szef Urzędu ma obowiązek wysłania prośby o udzielenie informacji na temat 
cudzoziemca do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Procedura jest taka 
sama, w związku z tym także i tu istnieje problem oceny wiarygodności posiadanych 
przez ABW informacji pod kątem ich wykorzystania w postępowaniu dowodowym. 
Niemniej jednak ostateczna decyzja należy do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

29 Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla 
kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, 
które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony 
(Dz.Urz. UE, L 04.304.12), polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, tom 2. Artykuł 15 określa kwalifikacje 
ochrony uzupełniającej. 

30 Zgodnie z zapisem art. 13 ust. 4 ustawy.
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Cudzoziemcowi, który uzyskał zgodę na ochronę uzupełniającą, wydawana jest 
karta pobytu ważna przez 2 lata. Analogicznie jak w przypadku uchodźców, należą mu 
się środki związane z integracją. Nie musi także występować o zgodę na wykonywanie 
pracy na terytorium RP oraz  bez ograniczeń może prowadzić działalność gospodarczą31.

Cudzoziemiec może otrzymać decyzję negatywną, jeżeli w toku postępowania organ 
je prowadzący stwierdzi zaistnienie którejkolwiek z przesłanek wymienionych poniżej32:
1) nie istnieje rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy,
2) istnieją poważne podstawy sądzić, że cudzoziemiec popełnił zbrodnię przeciwko 

pokojowi, zbrodnię wojenną, zbrodnię przeciwko ludzkości lub jest winny działań 
sprzecznych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych, popełnił na terytorium 
RP zbrodnię lub czyn uważany za zbrodnię,

3) stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa albo społeczeństwa,
4) podżegał albo w inny sposób brał udział w popełnieniu czynów, o których mowa 

powyżej,
5) opuścił kraj pochodzenia w celu uniknięcia kary.

Cudzoziemca, któremu udzielono ochrony uzupełniającej, można jej pozbawić 
w sytuacji zaistnienia którejkolwiek z następujących przesłanek33:
1) okoliczności, z których powodu udzielono ochrony uzupełniającej, przestały istnieć 

lub zmieniły się w taki sposób, że ochrona nie jest już wymagana,
2) po jej udzieleniu cudzoziemiec popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię 

wojenną, zbrodnię przeciwko ludzkości lub jest winny działań sprzecznych z celami 
i zasadami Narodów Zjednoczonych, popełnił na terytorium RP zbrodnię lub czyn 
uważany za zbrodnię lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub 
społeczeństwa,

3) wyjdzie na jaw, że zataił informacje lub dokumenty albo przedstawił fałszywe infor-
macje lub dokumenty o istotnym znaczeniu dla udzielenia ochrony uzupełniającej.

1.3. Azyl

Azyl jest instytucją prawa międzynarodowego. Jego istota polega na zezwole-
niu przez władze danego państwa na pobyt cudzoziemca prześladowanego w kraju, 
w którym już nie przebywa lub w którym nie chciałby się znaleźć ze względów politycz-
nych, naukowych i religijnych. Względy ekonomiczne w aktualnym stanie prawnym nie 
uzasadniają żądania udzielenia azylu. Uzasadniają go za to z pewnością względy etniczne 
i pochodzenie narodowe. Prawo do uzyskania azylu pozostaje w ścisłym związku 
z prawem do życia czy wolności od tortur i nieludzkiego traktowania. Możliwość ubiegania 
się o azyl gwarantują akty międzynarodowe. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
z 1948 r., w art. 14 zapisano, iż: każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać 
z niego w innym kraju w razie prześladowania34. Podobnie do tej formy ochrony odnosi się 

31 Powyższe uprawnienia wynikają z art. 13 ust. 2 Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

32 Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z art. 20 ustawy.
33 Tamże, art. 22 ust. 1, pkt 1–3.
34 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217A (III), przyjęta i proklamowana 10 XII 1948 r. 

Dokument ten jest jedynie wyrazem woli politycznej, a nie prawnie wiążącym dokumentem o randze 
traktatu czy konwencji. Uzyskał jednak powszechną akceptację wśród państw należących do Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. Na jego podstawie wydano wiele konwencji i deklaracji, m.in. wymienioną już 
wcześniej Konwencję Genewską. Tekst Deklaracji dostępny jest w źródłach otwartych.



I. ANALIZY                               35

uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1967 r. Deklaracja 
w sprawie azylu terytorialnego35, uznając ewentualne jego przyznanie za akt humanitarny, 
solidarny i pożądany w demokratycznym państwie36. Udzielenie azylu jest dobrowolną 
decyzją państwa. To w granicach jego autonomii leży udzielenie bądź nieudzielenie azylu 
cudzoziemcowi, co podkreślił również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie37.

Postępowanie w sprawie udzielenia azylu wszczynane jest na wniosek cudzo-
ziemca. W jego toku wnioskodawca ma obowiązek przedstawić niezbędne informacje 
konieczne do ustalenia stanu faktycznego sprawy. Jest on również zobowiązany do  
udostępnienia dowodów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku o azyl, 
stawiać się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie, którym jest Szef 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców, oraz informować o każdej zmianie miejsca swojego 
pobytu. Po przeprowadzeniu postępowania Szef Urzędu wydaje decyzję o przyznaniu 
azylu bądź odmowie jego przyznania. Jeżeli jednak to przyznanie nastąpi, to państwo 
przyjmujące cudzoziemca będzie zobowiązane do niestosowania względem niego 
ekstradycji, tj. wydania go państwu, którego jest obywatelem. Obcokrajowiec, któremu 
udzielono azylu, nie może otrzymać zobowiązania do opuszczenia terytorium RP bez 
uprzedniego pobawienia go tej formy ochrony38.

Azylu terytorialnego nie można udzielić zarówno zbrodniarzom wojennym, jak 
i osobom winnym popełnienia zbrodni przeciwko pokojowi oraz przeciwko ludzkości. 

Przepisy ustawy odnoszące się do zasad przyznawania azylu nie nakładają 
na Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców obowiązku wysyłania prośby do Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o udzielenie informacji na temat cudzo-
ziemca ubiegającego się o azyl. Również w praktyce, pomimo składanych wniosków 
o azyl, w ABW nie odnotowano tego rodzaju zapytań. Można zatem stwierdzić, że skoro 
przepisy literalnie nie nakładają na Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców obowiązku 
zadawania takiego pytania, to nie jest ono wysyłane, a co się z tym wiąże, Szef ABW 
nie jest organem opiniującym w sprawie tej formy ochrony. 

Cudzoziemiec, który otrzymał azyl, uzyskuje zezwolenie na osiedlenie się, co 
oznacza, że będzie mógł starać się o obywatelstwo polskie o 5 lat wcześniej, niż osoba 
posiadająca status uchodźcy czy ochronę uzupełniającą.

Pomimo kilkunastu lat obowiązywania w polskim prawie instytucji azylu 
i składania wniosków o udzielenie tej formy ochrony, nie zdarzył się do tej pory przy-
padek jego udzielenia. Przesłanki przyznania tej formy ochrony są bowiem określone 
w bardzo wąski sposób, a przy tym (co różni azyl od statusu uchodźcy) musi wystąpić 
ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej. Zachowanie azylu wśród form ochrony jest 
podyktowane rangą konstytucyjną tej instytucji (art. 56 ust. 1 Konstytucji RP). 

1.4. Zgoda na pobyt tolerowany

Jest to szczególna forma udzielania ochrony cudzoziemcom. Jej istota polega na 
nadaniu legalnego prawa do przebywania na terytorium RP.

Stosownie do przepisów ustawy cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tole-
rowany, jeżeli jego wydalenie:

35 Uchwalona 14 XII 1967 r.; tekst Deklaracji dostępny w źródłach otwartych.
36 Monika Cieszyńska, Azyl terytorialny, Warszawa 2009.
37 Wyrok z 29 I 2008 r. V SA/Wa 2289/07, Lex nr 483202.
38 Zgodnie z zapisem w art. 95–96 ustawy.
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  – mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagrożone byłoby jego prawo do życia, 
wolności i bezpieczeństwa osobistego, w którym mógłby zostać poddany torturom 
albo nieludzkiemu, poniżającemu traktowaniu lub karaniu; mógłby być zmuszony 
do pracy lub pozbawiony rzetelnego procesu sądowego;  mógłby być ukarany bez 
podstawy prawnej w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności39,

  – naruszałoby prawo do życia rodzinnego w rozumieniu wspomnianej Konwencji lub 
naruszałoby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach dziecka, w stopniu 
istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu40,

  – jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od organu wykonującego decyzję 
o wydaleniu i od cudzoziemca41.

Cudzoziemcowi można udzielić zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, 
jeżeli jego wydalenie mogłoby nastąpić jedynie do kraju, do którego deportacja jest 
niedopuszczalna na podstawie orzeczenia sądu albo na podstawie rozstrzygnięcia 
ministra sprawiedliwości o odmowie wydania cudzoziemca. Uwzględnia się przy tym 
przyczynę wydania zgody na pobyt tolerowany oraz interes Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ustalenie istnienia przesłanek do udzielenia zgody na pobyt tolerowany nie wymaga 
potwierdzenia faktu, że cudzoziemiec w razie powrotu do kraju pochodzenia podle-
gałby prześladowaniu, co najmniej tolerowanemu przez władze państwowe. Wystarcza 
ustalenie, że nie mógłby on liczyć na ich skuteczną ochronę42.

Organami właściwymi do orzekania w sprawie udzielenia zgody na pobyt tolero-
wany są: wojewoda – w przypadku wydania decyzji o odmowie wydalenia, Szef Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców – w przypadku wydania decyzji o odmowie nadania statusu 
uchodźcy lub odmowy wydania decyzji o udzieleniu ochrony uzupełniającej oraz Rada 
do Spraw Uchodźców – w postępowaniu odwoławczym.

Z uwagi na fakt, iż wydanie zgody na pobyt tolerowany rozstrzygane jest 
w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy (rozstrzygnięcie o jej udzieleniu następuje 
w sytuacji wydania decyzji odmawiającej nadania statusu uchodźcy oraz udzielenia 
ochrony uzupełniającej), postępowanie administracyjne jest analogiczne. Również 
w tym przypadku organem opiniującym jest Szef ABW. Ponadto, już po udzieleniu 
zgody na pobyt tolerowany, Szef ABW jest organem uprawnionym do występowania do 
Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o jej cofnięcie. Może się to zdarzyć w przypadku 
otrzymania przez ABW informacji świadczących o tym, iż dalsze obowiązywanie 
zgody na pobyt tolerowany mogłoby spowodować poważne zagrożenie dla obronności 
lub bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Osobie, której udzielono zgody na pobyt tolerowany, przysługują uprawnienia 
cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, z tym że:

39 Sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., podanej do powszechnej wiadomości przez 
Prezydenta RP (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).

40 Konwencja ta została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 
20 listopada 1989 r., a podana do powszechnej wiadomości przez Prezydenta RP (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, 
poz. 526).

41 Do przyczyn niezależnych od organu, będących negatywną przesłanką wydalenia cudzoziemca 
i podstawą udzielenia zgody na pobyt tolerowany, można zaliczyć te obiektywne, logistyczno-prawne 
trudności związane z wypełnieniem wymogów wjazdowych kraju mającego przyjąć swojego obywatela lub 
bezpaństwowca na swoje terytorium. Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 września 2006 r. 
V SA/Wa 953/06, Lex nr 265473.

42 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 maja 2005 r. V SA/Wa 1530/04, 
Lex nr 168092.
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  – w odróżnieniu od cudzoziemca posiadającego zezwolenie na zamieszkanie, cudzo-
ziemiec posiadający zgodę na pobyt tolerowany nie musi występować o udzielenie 
zezwolenia na wykonywanie pracy na terytorium RP,

  – ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń pomocy społecznej oraz do otrzy-
mywania zasiłków: rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego. Cudzoziemcy, 
którzy otrzymali zezwolenie na zamieszkanie, takich uprawnień nie posiadają43.

Cudzoziemiec, uzyskawszy zgodę na pobyt tolerowany, otrzymuje ważną przez 
rok kartę pobytu. W przypadku otrzymania decyzji odmownej przysługuje mu odwo-
łanie oraz skarga do sądu administracyjnego.

Zgodę na pobyt tolerowany cofa się w przypadku zaistnienia minimum jednej 
z następujących przesłanek: ustanie przyczyna, dla której pobyt tolerowany został 
udzielony; cudzoziemiec dobrowolnie zwróci się o ochronę do władz kraju pochodze-
nia; opuści terytorium Polski; jego dalszy pobyt na terytorium RP mógłby stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Chodzi tu o sytuację, w której służby (ABW, Policja, Straż Graniczna) wejdą w posia-
danie informacji, iż cudzoziemiec korzystający z tej formy ochrony może, z uwagi na 
prowadzoną działalność (na przykład poprzez zapewnianie wsparcia logistycznego 
ugrupowaniom o charakterze ekstremistycznym), stwarzać zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa państwa i jego obywateli. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że prawdziwy cel 
pobytu cudzoziemca na terytorium RP zostaje ujawniony dopiero po zalegalizowaniu 
jego przebywania w naszym kraju. W przypadku, gdy służby uzyskają takie informacje, 
mogą wystąpić z wnioskiem o cofnięcie zgody na pobyt tolerowany.

Ostatnią przesłanką cofnięcia zgody na pobyt tolerowany jest sytuacja, w której 
cudzoziemiec, pomimo nałożenia na niego obowiązku zgłaszania się w określonych 
odstępach czasu do wskazanego organu lub zawiadomienia organu o każdej zmianie 
miejsca pobytu, tego nie czyni. Dotyczy to tylko przypadku, gdy zgoda na pobyt 
tolerowany została udzielona, ponieważ wydalenie cudzoziemca było niewykonalne 
z przyczyn niezależnych od organu i cudzoziemca.

Decyzję w sprawie cofnięcia zgody na pobyt tolerowany wydaje organ, który tę 
zgodę wydał. Wyjątkiem jest sytuacja, w której decyzję wydaną przez Radę do Spraw 
Uchodźców cofa Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Zgoda na pobyt tolerowany wygasa z mocy prawa w następujących sytuacjach: 
z dniem nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniają-
cej; nabycia przez niego obywatelstwa polskiego; zawiadomienia złożonego na piśmie 
o zrzeczeniu się prawa do korzystania z tej formy ochrony; uzyskania zezwolenia na 
osiedlenie się lub zamieszkanie na czas oznaczony. 

1.5. Ochrona czasowa

Ochrony czasowej udziela się cudzoziemcom masowo przybywającym do Polski, 
którzy opuścili swój kraj pochodzenia lub określony obszar geograficzny z powodu obcej 
inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub rażących naruszeń praw 
człowieka. Tylko powyższe powody uzasadniają udzielenie tej formy ochrony. Nie ma 
przy tym znaczenia, czy przybycie cudzoziemca miało charakter spontaniczny, czy też 
było wynikiem pomocy udzielonej mu przez Polskę lub społeczność międzynarodową.

43 Ł. Obrał, Pobyt tolerowany, Warszawa 2009, www.e-porady/pobyt tolerowany.
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Ochrony czasowej, jak sama nazwa wskazuje, udziela się do czasu, gdy przyczyny, 
które były podstawą jej udzielenia, ustaną, a tym samym możliwy stanie się powrót 
cudzoziemca do poprzedniego miejsca zamieszkania. Ochrona czasowa nie powinna 
trwać dłużej niż rok. Ustawodawca przewidział możliwość jej przedłużenia o dalsze 
sześć miesięcy, jednak nie więcej razy niż dwukrotnie44. Przesłanką zastosowania tej 
formy ochrony jest wydanie decyzji przez Radę UE lub rozporządzenia przez Radę 
Ministrów. Zarówno w decyzji Rady UE, jak i w rozporządzeniu Rady Ministrów okre-
śla się m.in. szczegółowe zasady finansowania ochrony czasowej, liczbę cudzoziemców, 
którym można udzielić ochrony czasowej, okres jej trwania lub warunki jej zakończe-
nia, sposób realizacji zadań podejmowanych w jej ramach, możliwości finansowania tej 
ochrony oraz zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych wiążących Polskę.

Cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej Szef Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców wydaje zezwolenie na zamieszkanie w danym kraju przez rok, 
z możliwością dalszego przedłużenia. Oprócz prawa do osiedlenia się cudzoziemcom 
przyznaje się określone uprawnienia do korzystania z pomocy socjalnej i zdrowotnej. 
Mają też zapewniony swobodny dostęp do rynku pracy (bez konieczności występowania 
o udzielenie zezwolenia na wykonywanie pracy na terytorium RP) oraz do bezpłatnej 
nauki, na zasadach obowiązujących obywateli RP. 

Cudzoziemca aplikującego o udzielenie ochrony czasowej należy pouczyć w zrozu-
miałym dla niego języku o trybie i zasadach postępowania związanego z jej udzieleniem 
oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach. Za powyższe 
odpowiada organ prowadzący postępowanie, tj. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 
Cudzoziemca, któremu udzielono ochrony czasowej, można przenieść do innego państwa 
Unii Europejskiej wyłącznie za jego zgodą. Wówczas wydaje mu się specjalną przepustkę. 

Przed wydaniem decyzji o udzieleniu ochrony czasowej Szef Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców powinien zwrócić się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
o przekazanie informacji, czy pobyt cudzoziemca na terytorium RP nie zagraża bez-
pieczeństwu państwa45. Na podstawie negatywnej opinii Szefa ABW może on odmówić 
wnioskodawcy udzielenia ochrony czasowej. Pozostałymi, negatywnymi przesłankami 
do udzielenia takiej ochrony są: uzasadnione podejrzenia dotyczace popełnienia przez 
cudzoziemca zbrodni wojennej, zbrodni przeciwko ludzkości lub przeciwko pokojowi, 
lub też czynów sprzecznych z prawami człowieka.

Po zakończeniu się okresu przysługiwania ochrony czasowej Szef Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców powinien podjąć czynności mające na celu umożliwienie 
powrotu cudzoziemca do kraju pochodzenia lub na obszar, z którego przybył46.

2. Rola Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w procesie 
stosowania form ochrony wobec cudzoziemców na terytorium RP

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest organem, do którego Szef 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców kieruje pytanie, czy jest w posiadaniu informacji, 

44 Wynika to z art. 106 ust. 2 i 3 ustawy.
45 Choć przepisy dotyczące ochrony czasowej nie nakładają literalnie na Szefa UdSC takiego obo-

wiązku, to jednak dokonując interpretacji art. 109 ust. 2 ustawy (odmowa udzielenia ochrony czasowej 
w sytuacji stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa), sugeruje on, iż Szef ABW jest organem 
opiniującym cudzoziemców starających się o tę formę ochrony.

46 Art. 118 ust. 1 ustawy.



I. ANALIZY                               39

które w istotny sposób mogą wpłynąć na wydanie negatywnej decyzji dotyczącej ewen-
tualnego objęcia cudzoziemca ochroną. W tym miejscu należy ponownie podkreślić, iż 
informacje przekazane przez ABW mają dla organu prowadzącego postępowanie cha-
rakter uznaniowy i tylko od tego organu zależy, w jaki sposób dokona ich interpretacji. 
Informacje te są bowiem jedynie elementem materiału dowodowego, a nie wiążącym 
stanowiskiem dla Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Mając na uwadze fakt, iż 
w większości przypadków informacje, które posiada ABW, pochodzą z prowadzonych 
czynności operacyjno-rozpoznawczych, należy zadać pytanie, jaki jest ciężar dowo-
dowy tych informacji w sytuacji złożenia skargi do sądu. Sąd podkreślił bowiem, iż 
informacje muszą być przedstawione i skompletowane w taki sposób, aby nie uniemoż-
liwiały sądowej kontroli rozstrzygnięcia47.

Z punktu widzenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z uwagi na charakter 
wykonywanych czynności służbowych prowadzących do uzyskania informacji, zasadne 
wydaje się, aby w dobie światowego zagrożenia terroryzmem przepisy regulujące pro-
blematykę cudzoziemców były bardziej skorelowane z przepisami, które są podstawą 
pracy ABW. Nie w każdym bowiem przypadku zebrany materiał operacyjny można 
przekształcić w dowodowy. I o ile zgromadzone materiały podlegają ocenie sądu, o tyle 
z uwagi na ich niejawność, nie mogą być udostępnione stronie postępowania, którą jest 
cudzoziemiec. A to kłóci się z ogólnymi zasadami postępowania administracyjnego, 
zgodnie z którymi strona na każdym etapie postępowania ma możliwość wglądu do akt 
w swojej sprawie. W obecnym unormowaniu prawnym brakuje rozwiązań uwzględnia-
jących taką sytuację.

Kolejnym uprawnieniem Szefa ABW jest możliwość wnioskowania do Szefa 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców o wydanie decyzji dotyczącej wydalenia cudzo-
ziemca z terytorium RP. Ponadto, zgodnie z art. 104 ust. 4 ustawy, może on wnioskować 
o cofnięcie zgody na pobyt tolerowany. Przedmiotowe wnioski powinny implikować 
do wszczęcia przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców postępowania w tej spra-
wie. I w tym aspekcie ponownie rodzi się problem opisywany powyżej, tj. co należy 
zrobić gdy zachodzi sytuacja niecierpiąca zwłoki, a posiadane przez ABW informacje 
są niejawne, gdyż zostały uzyskane w wyniku prowadzonych czynności operacyjno-
-rozpoznawczych. Wydaje się, że ewentualne zmiany w prawodawstwie powinny 
uwzględnić także powyższą kwestię. 

Oprócz wymienionych już uprawnień Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
powinien otrzymywać od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacje dotyczące 
wydania cudzoziemcom tymczasowych zaświadczeń tożsamości48. Pozwoliłoby to na 
gromadzenie danych o obcokrajowcach starających się o uzyskanie którejś z możliwych 
form ochrony. Umożliwiłoby także prowadzenie dalszych czynności mających na celu 
zbieranie i weryfikowanie informacji podawanych przez wnioskodawcę w procesie 
trwającego postępowania.

Podsumowanie

Formy ochrony cudzoziemców na terytorium RP są zróżnicowane ze względu na 
kryteria ich przyznawania oraz zakres praw z nich wynikających. Omówione w niniej-
szym artykule zagadnienie w uproszczeniu obrazuje prezentowana poniżej tabela.

47 Wyrok z 21 stycznia 2008 r. V SA/Wa 2013/07, Lex nr 505367.
48 Obowiązek ten został nałożony na Szefa UdSC w art. 55 ust. 7 ustawy.
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Tab. 1. Formy ochrony cudzoziemców na terytorium RP.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZAKRES PRAW
ROLA SZEFA AGENCJI 

BEZPIECZEŃSTWA 
WEWNĘTRZNEGO

Status uchodźcy

Nadawany, jeżeli cudzoziemiec na 
skutek uzasadnionej obawy przed 
prześladowaniem nie może lub nie 
chce korzystać 
z ochrony swojego kraju

Wszystkie prawa przysługujące 
obywatelom polskim, 
z wyjątkiem praw wyborczych 
oraz praw wynikających ze 
swobody przepływu pracowników 
na terenie UE;
prawo do podróżowania bez wiz 
po terenie UE do 3 miesięcy;
prawo do rocznego, 
indywidualnego programu 
integracyjnego

Jest organem opiniującym 
w sprawach udzielenia statusu 
uchodźcy

Ochrona uzupełniająca
Przyznawana, gdy cudzoziemiec 
nie spełnia wymogów do nadania 
mu statusu uchodźcy, a powrót do 
kraju pochodzenia mógłby narazić 
go na doznanie poważnej krzywdy

Taki sam, jak w przypadku statusu 
uchodźcy

Taka sama jak w przypadku 
statusu uchodźcy

Azyl
Udzielany, gdy jest to niezbędne 
do zapewnienia cudzoziemcowi 
ochrony oraz gdy przemawia za 
tym ważny interes Polski

Taki sam, jak w przypadku statusu 
uchodźcy, z wyjątkiem prawa 
do indywidualnego programu 
integracyjnego

Nie jest organem opiniującym 
w przedmiotowych sprawach

Zgoda na pobyt tolerowany
Wydawana, gdy występuje 
niewykonalność lub 
niedopuszczalność wykonania 
decyzji o wydaleniu, choć 
cudzoziemiec nie spełnia 
przesłanek do nadania mu 
statusu uchodźcy lub ochrony 
uzupełniającej

Ograniczony katalog praw, dostęp 
do rynku pracy, prowadzenia 
działalności gospodarczej, zasiłku 
dla bezrobotnych, służby zdrowia;
Prawo do podróżowania bez wiz 
po terenie UE do 3 miesięcy

Jest organem opiniującym 
w sprawie udzielenia zgody na 
pobyt tolerowany;
jest organem uprawnionym do 
wnioskowania o cofnięcie zgody 
na pobyt tolerowany

Ochrona czasowa
Przyznawana cudzoziemcom 
masowo przyjeżdżającym do 
Polski, którzy opuścili swój kraj 
pochodzenia z powodu obcej 
inwazji, wojny, wojny domowej, 
konfliktów etnicznych lub 
rażących naruszeń praw człowieka

Taki sam, jak w przypadku 
cudzoziemców posiadających 
zgodę na pobyt tolerowany

Jest organem opiniującym 
w sprawie udzielenia ochrony 
czasowej

Źródło: opracowanie własne.

Pomimo konieczności dostosowywania polskich regulacji prawnych do przepisów 
obowiązujących w Unii Europejskiej, procedury związane z udzielaniem ochrony cudzo-
ziemcom na terytorium RP są jednymi z bardziej restrykcyjnych w Europie49. Wynika 
to z faktu, iż pomimo tego, że Polska jest zobligowana do przestrzegania przepisów oraz 
wytycznych UE, to w przedmiocie procedury samego postępowania może stosować 
ustawodawstwo krajowe. W ostatnim czasie wzrosła liczba decyzji negatywnych oraz 
liczba decyzji nakazujących cudzoziemcom opuszczenie terytorium RP. Powyższe 
powoduje, iż niejednokrotnie cudzoziemcy uciekają się do innych metod umożliwiających 
zalegalizowanie pobytu. Taką metodą jest  są niewątpliwie zawieranie z obywatelami RP 

49 Dla porównania – w Niemczech, jeżeli cudzoziemiec otrzyma decyzję odmawiającą udzielenia mu 
ochrony, a nie jest zdolny do podróży bądź nie posiada paszportu, otrzymuje od państwa tzw. Dulding, czyli 
zgodę na pobyt do czasu, w jakim jego odesłanie będzie możliwe. W praktyce stan taki trwa latami, z reguły 
do czasu, aż cudzoziemiec nabędzie prawo do pobytu stałego na terytorium Niemiec. Zob. M. Klimkiewicz, 
„Gazeta Uchodźców”, www.regugee.pl.
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małżeństw, których fikcyjność niezwykle trudno udowodnić. Istnieje ponadto zjawisko 
handlu danymi osobowymi. Są to sytuacje, w których cudzoziemcy ubiegający się o status 
uchodźcy posługują się fałszywymi danymi, na przykład swoich krewnych. 

Obecnie trwają prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o cudzoziemcach. 
Projekt przewiduje znaczne uproszczenie czynności proceduralnych oraz zwiększenie 
korzyści wynikających z legalizacji pobytu. Według założeń okres, na jaki cudzoziemiec 
będzie mógł dostać zezwolenie na pobyt czasowy, ma zostać przedłużony do dwóch 
lat (obecnie wynosi rok). Wniosek o przedłużenie pobytu będzie mógł być składany 
w dogodnym momencie (w tej chwili jest to 90 dni przed upływem terminu ważności 
karty pobytu). Zezwolenie na pobyt dla studiujących w Polsce obcokrajowców planuje 
się wydłużyć z roku do dwóch lat. Wydanie zezwolenia na pobyt na być równoznaczne 
z udzieleniem zezwolenia na wykonywanie pracy na terytorium RP. Cudzoziemiec nie 
będzie musiał już przedstawiać tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, wystarczy, 
że będzie miał w Polsce zapewnione mieszkanie. Planowane jest także przyspieszenie 
wydawania zezwoleń. W tym celu ma być skrócony termin, w którym właściwe służby 
(w tym i ABW) udzielają informacji, czy pobyt cudzoziemca na terytorium RP może 
zagrażać bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu. Dotychczasowy 
(30-dniowy termin) ma zostać skrócony o połowę50. Planowane jest także udzielanie 
dwóch rodzajów zezwoleń na zamieszkanie na czas nieoznaczony: zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego WE oraz zezwolenia na pobyt stały (ma być udzielane 
m.in. ofiarom handlu ludźmi). W odniesieniu do małżeństw cudzoziemców z obywa-
telami RP zakłada się, że zezwolenie na pobyt będzie cofane w sytuacji, gdy w ciągu 
3 lat od zawarcia małżeństwa nastąpi rozwód. 

Zaproponowano także zmianę dotyczącą konsultacji wizowych. Ograniczono 
z pięciu do trzech liczbę instytucji, które będą w nich uczestniczyć. Tymi jednoos-
bowymi instytucjami są: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendant 
Główny Straży Granicznej i Komendant Główny Policji. Na gruncie obecnych przepisów 
w konsultacjach bierze udział także Szef AW oraz minister spraw zagranicznych. W przy-
padku nowelizacji przepisów i wprowadzenia abolicji Urząd do Spraw Cudzoziemców 
planuje przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej, tak aby informacja 
o możliwości skorzystania z niej dotarła do jak najszerszej grupy obcokrajowców.

Ponadto 26 sierpnia 2011 r. prezydent RP podpisał ustawę o zalegalizowaniu pobytu 
niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie 
ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium RP i ustawy o cudzoziemcach 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 191, poz. 1133), sankcjonując tym samym abolicję dla cudzoziemców. 
Zgodnie z założeniami ustawy od 1 stycznia 2012 r. cudzoziemcy, którzy przebywają 
w Polsce nielegalnie, mają możliwość zalegalizowania swojego pobytu. Wniosek o wyda-
nie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można składać przez sześć miesięcy 
tj. do 30 czerwca 2012 r. Organem uprawnionym do orzekania w tej materii jest wojewoda 
(właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy). Podstawowym wymo-
giem zalegalizowania pobytu w ramach abolicji jest nieprzerwany pobyt cudzoziemca 
w Polsce od co najmniej 20 grudnia 2007 r. Abolicja jest skierowana także do cudzoziem-
ców starających się o nadanie na terytorium RP statusu uchodźcy. Warunkiem będzie tu 
wydana przed 1 stycznia 2010 r. ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy 
i wydaleniu z terenu Polski oraz nieprzerwany pobyt w Polsce co najmniej od stycznia 

50 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podczas konsultacji międzyresortowych w tym zakresie 
optowała za terminem 21 dni.
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2010 r. Abolicja pozwala także na legalizację pobytu cudzoziemcom, wobec których na dzień 
1 stycznia 2010 r. toczyło się postępowanie dotyczące uzyskania statusu uchodźcy, wszczęte 
w związku ze złożeniem kolejnego wniosku w tej sprawie. Zezwolenie na zamieszkanie 
udzielane w trybie abolicji ma być przyznawane na dwa lata. W tym czasie cudzoziemiec 
może podjąć zatrudnienie bez dodatkowego zezwolenia – na podstawie umowy o pracę.

Zmiany dotyczą również przepisów odnośnie do udzielania pomocy cudzoziem-
com ubiegającym się o status uchodźcy. Dodano bowiem zapis o zapewnieniu pomocy 
w sytuacji przeniesienia obcokrajowca do innego państwa unijnego w celu rozpatrzenia 
wniosku o status uchodźcy (tzw. pomoc w przeniesieniu). Ponadto cudzoziemcy, którzy 
otrzymywali świadczenia pieniężne i przebywali poza ośrodkiem, mają prawo do nauki 
języka polskiego, korzystania z pomocy dydaktycznych dla dzieci korzystających 
z nauki i opieki w publicznych placówkach oraz pokrycia w miarę możliwości kosz-
tów zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych dla dzieci. Obecnie taka pomoc 
przysługuje jedynie cudzoziemcom przebywającym w ośrodkach. Pomoc socjalna 
i opieka medyczna są zapewnione obcokrajowcom w czasie trwania postępowania 
o nadanie statusu uchodźcy począwszy od dnia, w którym zgłosili się do ośrodka dla 
cudzoziemców. Jedynie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia pomoc będzie udzielana 
od dnia złożenia wniosku o status uchodźcy. 

Ułatwienia proceduralne przewidziane w ustawie z pewnością przyczynią się 
do wzrostu migracji.  Przypuszczalnie z abolicji skorzystają cudzoziemcy, którym 
odmówiono udzielenia ochrony na terytorium RP. Ze względu na bezpieczeństwo 
państwa i jego obywateli ewentualne dalsze zmiany w przepisach regulujących kwestię 
cudzoziemców powinny iść w następującym kierunku:
  – każdy cudzoziemiec składający wniosek o status uchodźcy, który na terytorium 

innego kraju przebywa nielegalnie, powinien bezwzględnie być osadzony w areszcie 
w celu wydalenia go, bądź w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców,

  – wyznaczenia czasu na dostarczenie materiału dowodowego, świadczącego o ewen-
tualnych prześladowaniach,

  – dostarczanie fałszywych dowodów powinno być penalizowane zgodnie z zapisami 
w kodeksie karnym,

  – w sytuacji, gdy cudzoziemiec po przyjeździe do Polski, ubiegając się o jedną z wyżej 
wymienionych form ochrony, powołuje się na związki lub kontakty z organizacjami 
uznanymi za terrorystyczne51, postępowanie wyjaśniające powinno zostać wszczęte 
bezwzględnie, a osobie takiej powinno się nadać klauzulę osoby niebezpiecznej lub 
mogącej stwarzać zagrożenie,

  – ułatwienia proceduralne w uzyskiwaniu form ochrony przez cudzoziemców na tery-
torium RP powinny iść w parze ze zwiększeniem uprawnień Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego m.in. w zakresie wydawania opinii dla urzędu orzekającego o udzie-
leniu ochrony, 

  – wprowadzenie odrębnych uregulowań, ułatwiających służbom działanie w przy-
padku powzięcia podejrzenia o działalność terrorystyczną lub działalność mającą 
na celu organizowanie grup terrorystycznych bądź grup wsparcia,

  – uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z ewentualnym wydaleniem lub 
pozbawieniem już przyznanej formy ochrony. 

51 Wpisanymi na listy światowych organizacji terrorystycznych, jak Al.-Kaida czy Lashkar e-Taiba. 
Cudzoziemiec twierdzi np. iż był współpracownikiem takiej organizacji i musiał uciekać z kraju pochodze-
nia, a z uwagi na powyższe grożą mu tam sankcje karne.
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Streszczenie

W dniu 1 września 2003 r. weszły w życie nowe uregulowania dotyczące osób 
ubiegających się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy. Zamiast jednej ustawy o cudzo-
ziemcach, regulującej zagadnienia wjazdu, wyjazdu, przejazdu i pobytu cudzoziemców 
na terytorium RP oraz, w dosyć ograniczony sposób, sprawy uchodźców, azylu i ochrony 
czasowej, powstały dodatkowo dwa odrębne akty, tj. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 128, poz. 1176) oraz Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zasadach i warun-
kach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków 
ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 140, poz. 1180). 
Już podczas prac nad tą ustawą dostrzeżono, że z ustawy o cudzoziemcach powinny być 
wyodrębnione przepisy dotyczące udzielania ochrony cudzoziemcom wymagającym, 
zgodnie ze standardami międzynarodowymi, szczególnego traktowania. Opracowano 
więc odrębny akt prawny, tj. wymienioną powyżej ustawę o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym uregulowano postępowa-
nie wobec obcokrajowców, którzy ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie 
azylu, ochrony czasowej lub zgody na pobyt tolerowany.

W niniejszej publikacji dokonano szczegółowego omówienia przepisów przed-
miotowej ustawy, wykorzystując w tym celu dostępne materiały źródłowe oraz własne 
doświadczenia autorki. Podjęto też próbę precyzyjnego przybliżenia tematu związanego 
z cudzoziemcami oraz wymieniono mankamenty omawianej regulacji w kontekście 
działań podejmowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgodnie z jej 
właściwością rzeczową.

Abstract

On 1 September 2003 new regulations came into effect relative to individuals 
applying for the refugee status in Poland. Instead of a single Act on Aliens regulating 
the issues of entry into, departure from, transit through and residence of aliens on the 
territory of the Republic of Poland and – in a fairly limited way – the issues of refugees, 
asylum and temporary protection, two additional, separate acts were created, i.e. the 
Act on granting protection to aliens within the territory of the Republic of Poland dated 
13 June 2003 (Journal of Laws No. 128, item 1176) and the Act on the principles and 
conditions governing entry into and stay of citizens of the EU countries and their family 
members on the territory of the Republic of Poland dated 20 June 2002 (Journal of 
Laws No. 140, item 1180). Already during work on the Act, its authors recognized that 
rules on providing protection to aliens demanding, according to international standards, 
a special treatment should be excluded. Therefore, a separate Act, i.e. the mentioned 
the Act on granting protection to aliens within the territory of the Republic of Poland, 
has been elaborated that regulates the proceedings relative to aliens who apply for the 
refugee status, asylum, the permit for tolerated stay, temporary protection.

The article presents a detailed discussion of the provisions of the Act in question 
based – to this end – on accessible source materials and the author’s own experience. 
Additionally, the paper attempts to describe precisely the issue of aliens and enumerates 
the deficiences of the mentioned Act in the context of the actions taken by the ABW in 
accordance with its statutory powers.


