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1. Istota i źródła przesiedleń i relokacji

28 lipca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zalegalizowaniu pobytu niektórych 
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i ustawy o cudzoziemcach1. W wyniku tej nowelizacji dodano do ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej2 (dalej jako u.u.c.o.) nowy rozdział 5a, który za-
wiera szczególne uregulowania udzielania ochrony cudzoziemcom w Polsce, 
dotyczące przesiedleń i relokacji. Przesiedlenie jest to przeniesienie z kraju 
trzeciego na terytorium RP cudzoziemca uznanego za uchodźcę przez Wyso-
kiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR), 
w celu nadania mu na tym terytorium statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony 
uzupełniającej (art. 2 pkt 9b u.u.c.o.). Relokacja natomiast jest przemieszcze-
niem z państwa członkowskiego UE na terytorium RP cudzoziemca objętego 
ochroną międzynarodową w ramach podziału odpowiedzialności i solidarności 
między państwami członkowskimi (art. 2 pkt 9c u.u.c.o.). Pomimo iż są to nowe 
uregulowania w polskim prawie, to problematyka ta była od dawna przedmio-
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2 T.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 680.



92 Artur KRAKAŁA

tem dyskusji na forum międzynarodowym i europejskim. Przesiedlenia, obok 
integracji w kraju pobytu i dobrowolnych powrotów do kraju pochodzenia, 
stanowią jedno z tzw. „trwałych rozwiązań sytuacji uchodźczej” zalecanych 
przez UNHCR i inne podmioty międzynarodowej polityki azylowej jako 
pożądany końcowy etap postępowań związanych z uchodźcami. W ostatnich 
latach organizacje i instytucje międzynarodowe kładą coraz większy nacisk 
na włączanie się poszczególnych państw do akcji przesiedleń uchodźców lub 
innych osób wymagających ochrony międzynarodowej, z pierwszych krajów 
azylu, gdzie aktualnie przebywają i gdzie nie mogą uzyskać wystarczającej 
ochrony, do państw zapewniających wyższy standard takiej ochrony. Przesie-
dleniu lub relokacji będą podlegać cudzoziemcy, którzy spełniają warunki do 
nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (art. 86a ust. 1 u.u.c.o.).

UNHCR szacuje, że na całym świecie około 10,5 mln osób z powodu 
konfliktów lub prześladowań nie mieszka w kraju swego pochodzenia. 
W 2012 roku przybyło 1,1 mln nowych uchodźców, co jest najwyższą liczbą 
nowo przybyłych uchodźców od 1999 roku3. Krajami przyjmującymi naj-
większą liczbą uchodźców są: Afganistan (1,6 mln), Iran (0,85 mln), Niemcy 
(0,59 mln), Kenia (0,54 mln), Syria (0,48 mln), Etiopia (0,38 mln), Czad 
(0,37 mln), Jordania, Chiny, Turcja (0,3 mln)4. Narastający konflikt w Syrii już 
przyniósł ponad 2 mln uchodźców, z czego ponad 700 tys. udało się do Libanu. 
Jak wynika z powyższego, najwięcej uchodźców przebywa w państwach, które 
nie są w stanie zapewnić uchodźcom ochrony na wystarczającym poziomie. 
Dlatego istotnym jest przesiedlanie uchodźców do państw rozwiniętych, które 
są w stanie zapewnić wyższy standard ochrony. Tym samym przesiedlenie 
uchodźców jest środkiem o charakterze humanitarnym oraz wyrazem soli-
darności z państwami trzecimi. Ponadto, służy również uwolnieniu krajów 
trzecich z części obciążeń związanych z przyjmowaniem dużej liczby uchodź-
ców. Istotą przesiedleń jest zapewnienie uchodźcom ochrony na wyższym 
poziomie oraz odciążenie tych państw, które nie dysponują możliwościami 
finansowymi i organizacyjnymi, aby taką ochronę zapewnić. W 2012 roku 
liczba państw przyjmujących przesiedlonych uchodźców wzrosła z 20 do 27. 
Niestety, nie wzrosła liczba uchodźców przesiedlanych rocznie i wynosi ona 
średnio 80 tys.5, zaś potrzeby w tym zakresie są dziesięciokrotnie większe. 

3 UNHCR Global Trends 2012, s. 2, www.unhcr.org; stan na dzień 1.09.2013 r.
4 Ibidem, s. 14, www.unhcr.org.
5 Najwięcej uchodźców przesiedlono w 2009 r. – 128 tys., ibidem, s. 28.
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Najwięcej przesiedlanych uchodźców trafiło do USA (66300), Kanady (9600), 
Australii (5900), Szwecji (1900) i Norwegii (1200)6. 

Relokacja jest szczególną formą przesiedleń, realizowaną wewnątrz UE. 
Jej istota wyraża się przede wszystkim w podziale, pomiędzy państwa człon-
kowskie UE, obciążeń z tytułu utrzymania cudzoziemców; tak, aby kraje naj-
bardziej dotknięte napływem uchodźców, które ze względu na swoje warunki 
nie mogą sobie z tym poradzić, mogły liczyć na pomoc polegającą na zabraniu 
części tych uchodźców przez inne kraje. U podstaw takiego działania znajdu-
je się przede wszystkim solidarność państw członkowskich UE i wzajemne 
wsparcie w nieprzewidywalnych sytuacjach (np. nagły napływ cudzoziemców 
z państw trzecich). Przykładem relokacji w UE jest uruchomiony w 2010 roku 
program EUREMA7, który skierowany jest na pomoc Malcie. Od 2002 roku 
przybyło do najmniejszego kraju UE ponad 15 tys. uchodźców. Skuteczność 
realizacji programu zależy od gotowości państw członkowskich do dobrowol-
nego wzięcia w nim udziału8. Warto podkreślić, że w programie tym bierze 
udział również Polska, która w pierwszej odsłonie programu zadeklarowała 
przyjęcie sześciu uchodźców9, natomiast w drugiej – pięćdziesięciu. Jak do tej 
pory RP przyjęła sześciu uchodźców z Afryki, relokowanych z Malty10. Przy-
stąpienie Polski do powyższego programu jest decyzją strategiczną. Polska, 
jako państwo znajdujące się na obrzeżach UE, może w przyszłości znaleźć się 
w podobnej sytuacji jak Malta. Twierdzenie takie może potwierdzać rosnąca 
liczba składanych wniosków o nadanie statusu uchodźcy. W 2012 roku liczba 
ta wzrosła o ok. 55%11. 

 6 Ibidem, s. 19.
 7 Projekt EUREMA I realizowany był do czerwca 2011 r. Od stycznia 2012 r. uruchomiony 

został program EUREMA II.
 8 Zob. I. Wróbel, Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej, Wolters 

Kluver, Warszawa 2007, s. 195.
 9 W pierwszej odsłonie programu żaden uchodźca nie wyraził chęci relokacji do Polski.
10 http://www.udsc.gov.pl/PROJEKT,EUREMA,II,WPOLSCE,2193.html; stan na dzień 

1.09.2013 r. 
11 W 2012 r. złożono w Polsce 5 477 wniosków o nadanie statusu uchodźcy, którymi objęto 10 753 

osoby. Informacja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2012 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. z 2003 r. nr 128, poz. 1176 ze zm.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczy-
pospolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz 
Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy, Warszawa 2013.
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Podkreślić należy, że w UE nie ma unormowań regulujących omawianą 
problematykę. Natomiast, w ramach wspólnej polityki azylowej, wypracowano 
zasady odpowiedzialności państwa za rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu 
uchodźcy. Regulacje te zawierała Konwencja Dublińska12, którą obecnie zastą-
piło rozporządzenie Rady Nr 343/2003 z 18 lutego 2003 r.13. Naturalnie, prze-
kazanie wnioskodawcy innemu państwu członkowskiemu (art. 11 Konwencji 
Dublińskiej) nie następuje z przyczyn mieszczących się w ramach przesiedlenia 
czy relokacji14. Jednakże, 2 września 2009 r. Komisja Wspólnot Europejskich 
w komunikacie do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia 
wspólnego unijnego programu przesiedleń15 podkreśliła, iż należy ustanowić 
wspólny unijny program przesiedleń w celu: 1) zwiększenia humanitarnych 
skutków działań UE poprzez zapewnienie większego i lepiej ukierunkowanego 
wsparcia na rzecz międzynarodowej ochrony uchodźców w drodze przesiedleń; 
2) zwiększenia strategicznego wykorzystania przesiedleń poprzez zapewnienie 
ich należytego włączenia w politykę zewnętrzną i politykę humanitarną UE; 
3) usprawnienia działań UE w zakresie przesiedleń, aby zapewnianie korzyści 
odbywało się w najbardziej opłacalny sposób. Uruchomiony w 2008 roku Eu-
ropejski Fundusz na rzecz Uchodźców16 (ERF III) zapewnia pomoc finansową 
na przesiedlenia uchodźców z krajów trzecich do państw członkowskich UE. 
18 maja 2010 r. Parlament Europejski w rezolucji nr 2009/2240 (INI) w spra-
wie ustanowienia wspólnego unijnego programu przesiedleń17 podkreślił, że 
najbardziej odpowiednimi ramami instytucjonalnymi dla przesiedleń byłaby 
jednostka w obrębie Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, 
gdzie dział ten mógłby współpracować w ramach strategii politycznych UE 
w dziedzinie azylu i migracji. Dział ten powinien nawiązać bliską współpracę 

12 Konwencja z dnia 15 czerwca 1990 r. określająca państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie 
wniosków o udzielenie azylu wniesionych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot 
Europejskich (Dz.U. WE C z 1997 r. Nr 254, s. 1).

13 Dz.U. UE L z 2003 r. Nr 50, s. 1. Rozporządzenie to zostało zmienione Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1103/2008 z dnia 22 października 2008 r. (Dz.U. L 
z 2008 r. Nr 304, s. 80).

14 Szerzej na temat „procedury dublińskiej” zob. np. J. Chlebny, Postępowanie w sprawie 
o nadanie statusu uchodźcy, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 129–168.

15 KOM(2009) 447 wersja ostateczna. 
16 Decyzja nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. 

ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 (Dz.U. UE L 
z 2007 r. Nr 144, s. 1).

17 Dz.U. UE C z 2011 r. Nr 161, s. 1.
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z UNHCR i lokalnymi organizacjami pozarządowymi w celu uzyskiwania 
istotnych informacji dotyczących na przykład pilnych priorytetów, technik inte-
gracji itp. oraz przekazywania ich państwom członkowskim i instytucjom UE. 
Dział ds. przesiedleń powinien monitorować organizacje pozarządowe, orga-
nizacje charytatywne i inne podmioty, które mogą współpracować z władzami 
publicznymi w procesie przesiedleń uchodźców. Ponadto, ów dział powinien 
regularnie publikować dokumenty wskazujące na standardy i kryteria, które te 
podmioty muszą spełnić, aby móc uczestniczyć w unijnych programach prze-
siedleń. PE podkreślił również, że odpowiedni program przesiedleń wymaga 
regularnego uaktualniania narodowości i kategorii uchodźców, które są trak-
towane priorytetowo w procesie przesiedleń, ze szczególnym uwzględnieniem 
nagłych sytuacji uwarunkowanych geograficznie i szczególnie narażonych 
osób, które w największym stopniu potrzebują ochrony. 

2. Procedura przesiedlenia i relokacji uchodźców

Dodany nowelizacją z 2011 r. rozdział 5a zawiera szczególne postanowienia 
dotyczące postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy lub przyznania 
ochrony uzupełniającej. Tym samym w postępowaniu dotyczącym przesie-
dlanych i relokowanych cudzoziemców zastosowanie mają przepisy działu 
drugiego u.u.c.o. z uwzględnieniem nowododanych przepisów18. 

Nowe regulacje nie oznaczają automatycznego przyjmowania nieograni-
czonej liczby uchodźców w ramach przesiedleń czy relokacji. Przyjmowanie 
cudzoziemców potrzebujących ochrony powinno następować z uwzględnie-
niem możliwości państwa polskiego w tym zakresie. Służyć temu ma przy-
jęte w art. 86b rozwiązanie, zgodnie z którym RM może określić w drodze 
rozporządzenia: 1) liczbę cudzoziemców, którzy mogą być przesiedleni lub 
relokowani na terytorium RP w danym roku; 2) państwa, z których będą oni 
przybywać; 3) wysokość środków przeznaczonych do pokrycia kosztów 
przesiedlenia lub relokacji, w tym: kosztów związanych z czynnościami po-
dejmowanymi przez organy poza granicami RP, kosztów pomocy świadczonej 
cudzoziemcom przesiedlonym lub relokowanym i kosztów związanych z ich 
integracją oraz źródła pokrycia tych kosztów. Powyższe rozporządzenie bę-

18 Ze względu na ograniczone ramy i charakter niniejszego opracowania, skupię się na nowych 
regulacjach.
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dzie mogło być wydane w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli zaistnieje 
rzeczywista potrzeba przesiedlenia cudzoziemców niemogących skutecznie 
korzystać z ochrony międzynarodowej państwa, w którym taka ochrona zo-
stała im przyznana, lub państwa, w którym aktualnie przebywają. Po drugie, 
w przypadku relokowania uchodźców z innych państw członkowskich, w sy-
tuacji nagłych napływów cudzoziemców z państw trzecich. W rozporządzeniu 
tym RM uwzględni aspekty humanitarne decyzji o przesiedleniu lub relokacji, 
konieczność zaspokojenia niezbędnych potrzeb przesiedlanych lub reloko-
wanych cudzoziemców w okresie postępowania w sprawie nadania statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, a także możliwości finansowe państwa 
polskiego, w tym rzeczywiste koszty indywidualnych programów integracji19. 
Projekt omawianego rozporządzenia przygotowuje w porozumieniu z Szefem 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Minister Spraw Wewnętrznych. Mając na 
uwadze powyższe, rozporządzenie to będzie wydawane incydentalnie, jedynie 
wówczas gdy zaistnieje taka potrzeba. 

Podobne rozwiązanie znane jest z instytucji ochrony czasowej20. Zgodnie 
z art. 107 ust. 2 u.u.c.o. RM, w drodze rozporządzenia, może udzielić ochrony 
czasowej cudzoziemcom nieobjętym decyzją Rady Unii Europejskiej, zmu-
szonym do opuszczenia kraju lub obszaru geograficznego z powodu obcej 
inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub rażących naruszeń 
praw człowieka. Warto podkreślić, iż od momentu wprowadzenia instytucji 
ochrony czasowej do polskiego porządku prawnego, RM nie wydała żadnego 
rozporządzenia w tym zakresie.

Z dotychczasowej praktyki wynika, że relokacja uchodźców poprzedzona 
jest apelem państwa, na terytorium którego znajdują się cudzoziemcy objęci 
ochroną międzynarodową, o solidarną pomoc i przejęcie części uchodźców. 
W przypadku przesiedleń inicjatywa należy do UNHCR. Zakwalifikowany 
do przesiedlenia lub relokacji cudzoziemiec zobowiązany jest do złożenia 
wniosku o nadanie statusu uchodźcy (art. 86c u.u.c.o.). Rozwiązanie to ma na 
celu formalne zalegalizowanie pobytu cudzoziemców oraz zapewnienie im 
ochrony przed wydaleniem, zgodnie z międzynarodowymi standardami. W celu 
uproszczenia procedury, część zadań związanych z przesiedleniem i relokacją 

19 Zob. art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 182, ze zm.).

20 Więcej na temat ochrony czasowej zob. np. B. Kowalczyk, Ochrona czasowa cudzoziem-
ców – wybrane zagadnienia prawne, Acta Universitas Wratislaviensis. Przegląd Prawa 
i Administracji 2004/59, s. 239–259.
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wykonywanych jest poza granicami RP. Pozwoli to skrócić czas trwania takich 
postępowań oraz zapewni, że do Polski będą relokowani lub przesiedlani tylko 
tacy cudzoziemcy, którzy spełniają warunki do nadania statusu uchodźcy lub 
ochrony uzupełniającej. Tym samym uchroni to przed koniecznością ewen-
tualnego wydalenia relokowanego lub przesiedlonego cudzoziemca, w razie 
gdyby postępowanie miało się zakończyć odmową nadania statusu uchodźcy 
lub ochrony uzupełniającej. Może się również okazać, że wniosek cudzoziemca 
jest niedopuszczalny z powodów określonych w art. 40 ust. 2 pkt 2 i 3 u.u.c.o.

Cudzoziemiec składa wniosek do Szefa Urzędu za pośrednictwem funk-
cjonariusza Straży Granicznej (dalej jako SG), delegowanego do wykonania 
zadania poza granicami państwa, który został upoważniony do przyjęcia takiego 
wniosku przez komendanta oddziału Straży Granicznej, obejmującego teryto-
rialnym zasięgiem działania m.st. Warszawę21. Funkcjonariusz SG przesłuchuje 
cudzoziemca w miejscu jego pobytu, w celu wyjaśnienia faktów istotnych dla 
rozstrzygnięcia sprawy (art. 86e u.u.c.o.). Ponadto, ustala tożsamość wniosko-
dawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, ich kraj pochodzenia 
oraz uzyskuje informacje dotyczące wydanych przez inne państwa wiz i innych 
zezwoleń na pobyt. Przesiedlani lub relokowani cudzoziemcy są fotografowani 
i pobiera się od nich odciski linii papilarnych, o ile osoby te ukończyły 14 lat. 
Odciski palców pobierane są za pomocą kart daktyloskopijnych lub urządzenia 
do elektronicznego pobierania odcisków. Funkcjonariusz SG zapewni również 
przeprowadzenie badań lekarskich i niezbędnych zabiegów sanitarnych ciała 
i odzieży wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje. 
W przypadku odmowy przez cudzoziemców poddania się badaniom lekarskim 
i zabiegom sanitarnym, funkcjonariusz SG zawiadamia o tym fakcie pań-
stwowego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na miejsce wjazdu 
cudzoziemca na terytorium RP (art. 86d pkt 3 u.u.c.o.). 

Mając na uwadze fakt, że przyjęcie wniosku odbywa się poza granicami 
RP, innego uregulowania wymagała kwestia złożenia przez cudzoziemca do-
kumentu podróży do depozytu. Przekazanie go do depozytu Szefowi Urzędu 
nastąpi nie jak w trybie zwykłym przy przyjęciu wniosku, ale po przyjeździe 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 86g ust. 1 u.u.c.o.). W przypadku 
jednak, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumenty podróży, istot-
nym stało się uregulowanie możliwości wydania tymczasowego polskiego 
dokumentu podróży dla cudzoziemca. Jest on wydawany na wniosek Szefa 

21 Art. 86c u.u.c.o.
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Urzędu i uprawniania do jednokrotnego przekroczenia granicy (art. 75 ust. 
1a, 3 i 4 pkt 1 u.u.c.o.). W odmienny sposób uregulowano również wydanie 
pierwszego tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca. Wydaje je 
cudzoziemcowi poza granicami RP delegowany funkcjonariusz SG. Ważność 
zaświadczenia wynosi 30 dni, licząc od dnia wjazdu cudzoziemca na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. Wjazd relokowanego lub przesiedlanego 
cudzoziemca następuje w wyznaczonym miejscu. 

Po wjeździe na terytorium RP cudzoziemiec w terminie dwóch dni musi 
stawić się w ośrodku recepcyjnym, gdzie będzie oczekiwał na wydanie decyzji 
w sprawie nadania statusu uchodźcy (art. 86g ust. 2 u.u.c.o.). Nałożenie na cu-
dzoziemca takiego obowiązku ma przyczynić się do przyśpieszenia postępowa-
nia, poprzez m.in. skuteczne doręczanie pism procesowych czy przesłuchania 
wnioskodawcy. Rozwiązanie to ułatwi również udzielanie świadczeń zarówno 
medycznych, jak i socjalnych. Opieka medyczna zapewniana jest cudzoziem-
cowi od dnia przekroczenia granicy, jedynie w przypadkach zagrożenia życia 
lub zdrowia cudzoziemca. Pomoc socjalną i opiekę medyczną zapewnia się 
także w okresie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji ostatecznej w sprawie 
nadania statusu uchodźcy wnioskodawcy (art. 86i ust. 1 i 2 u.u.c.o.). 

Szef Urzędu wydaje decyzję w sprawie o nadanie statusu uchodźcy cu-
dzoziemcowi podlegającemu przesiedleniu lub relokacji w terminie 30 dni 
od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przyśpieszeniu 
postępowania służy nie tylko przyjęcie wniosku i przesłuchanie cudzoziemca 
poza granicami RP, ale również skrócenie do 14 dni terminu na przekazanie 
informacji przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz inne or-
gany, czy wobec wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca 
występuje, zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę przyznania statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany22. Jeśli 
nie uczynią tego we wskazanym terminie, uznaje się, że wymóg uzyskania 
informacji został spełniony. 

22 Zob. art. 19 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 3 lub w art. 97 ust. 1a u.u.c.o.
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Podsumowanie

Pomimo iż przesiedlenia uznawane są za jeden z trwałych sposobów 
rozwiązania problemów uchodźców, ich liczba w skali roku nie odpowiada 
zapotrzebowaniom w tym zakresie. Jednakże nie można wykluczyć, że ich 
rola i znaczenie będą rosły. Od momentu wejścia w życie nowelizacji u.u.c.o. 
z 2011 roku nie został przesiedlony żaden cudzoziemiec do Polski, a RM nie 
wydała żadnego rozporządzenia w tej sprawie. Rzeczypospolita Polska staje 
się coraz bardziej atrakcyjnym krajem dla uchodźców, co potwierdza rosnąca 
liczba składanych wniosków o udzielenie ochrony. Moim zdaniem, nie musi to 
oznaczać praktycznego wykorzystania przesiedleń w Polsce. Świadczyć o tym 
może incydentalność rozporządzenia RM, które uwzględnić musi nie tylko 
rzeczywistą i poważną potrzebę ochrony cudzoziemców, ale także finansowe 
i organizacyjne możliwości państwa. Ponadto, mając na uwadze doświadczenia 
ze stosowania ochrony czasowej, należy przypuszczać, że przesiedlenia cudzo-
ziemców nie będą odgrywać istotnej roli, o ile w ogóle będą miały miejsce. 

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku relokacji. Przy-
stąpienie Polski do programu EUREMA wydaje się naturalną konsekwencją 
wzrostu zainteresowania uchodźców RP. Nie można wykluczyć, że w nieodle-
głej przyszłości RP, jako graniczne państwo UE, może przyjmować znacznie 
więcej uchodźców, co może wiązać się z potrzebą ich relokacji z Polski. Pro-
wadzone w UE prace nad normatywnym uregulowaniem relokacji, ujednolicą 
jej zasady i najprawdopodobniej docelowo zaangażują wszystkie państwa UE 
w jej stosowanie.
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Artur KRAKAŁA

RESETTLEMENT AND RELOCATION OF REFUGEES – NEW REGULATIONS IN POLISH LAW

( S u m m a r y )

The ever-growing number of refugees requires the development of new, effective means of 
solving the problems of refugees in the world. Most refugees live in underdeveloped countries. 
This raises many internal difficulties, very difficult to overcome that negatively affect the situation 
of the refugees. Furthermore, these countries are not able to provide protection for refugees at 
a sufficient level. One of the new measures, promoted by UNHCR are resettlement of refugees, 
which is humane. Unfortunately, despite the growing interest in this method of solving problems 
of refugees, the scale of this phenomenon is covered by less than 10% of the world’s needs in 
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this regard. As far as resettlement are global, the relocation is limited only to EU Member States. 
The essence of the relocation is to help those Member States which have been affected by the 
massive influx of refugees, by sharing responsibility and solidarity between Member States, in 
respect of maintenance of refugees. Relocation requires institutional framework, in order to be 
able to play an important part of the EU’s asylum policy.

Keywords: resettlement, relocation, refugees, protection of foreigners
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