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1. Procedura udzielania ochrony 
międzynarodowej 

 

1.1. Złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 
 

Kto może złożyć wniosek o udzielenie 
ochrony międzynarodowej? 
 

Zamieszczone tu informacje wyjaśniają, kto może uzyskać ochronę międzynarodową (status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ochrona międzynarodowa jest udzielana na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które: 

1. spełniają warunki do nadania statusu uchodźcy 

2. nie spełniają warunków do nadania statusu uchodźcy, ale kwalifikują się do uzyskania 

ochrony uzupełniającej. 

Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy 

przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu: 

1. rasy, 

2. religii, 

3. narodowości, 

4. przekonań politycznych lub 

5. przynależności do określonej grupy społecznej 

nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Status uchodźcy nadaje się także małoletniemu 

dziecku cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym 

terytorium. 

Cudzoziemcowi udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia 

może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej 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 międzynarodowego lub 
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wewnętrznego konfliktu zbrojnego i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać 

z ochrony kraju pochodzenia. 

Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej rozstrzyga w pierwszej instancji Szef Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców. 

 

W jaki sposób złożyć wniosek o udzielenie 
ochrony międzynarodowej? 
 

Osoba, która chce złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udzielnie ochrony 

międzynarodowej (wnioskodawca) musi zgłosić się do właściwego organu Straży Granicznej. Jeżeli 

wniosek ma dotyczyć także innych osób (małoletnich dzieci, małżonka wnioskodawcy), osoby te 

również muszą być obecne podczas składania wniosku. 

W imieniu małoletniego bez opieki wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej składa kurator 

albo przedstawiciel organizacji międzynarodowej lub pozarządowej zajmującej się udzielaniem 

pomocy cudzoziemcom, w tym pomocy prawnej, jeżeli na podstawie indywidualnej oceny sytuacji 

małoletniego bez opieki organizacja ta uzna, że może on potrzebować takiej ochrony. 

Złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej jest możliwe: 

1. w trakcie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas kontroli granicznej (należy 

wówczas poinformować funkcjonariusza Straży Granicznej o chęci wystąpienia z wnioskiem 

uchodźczym), 

2. podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (należy zgłosić się do dowolnego 

oddziału lub placówki Straży Granicznej), 

3. za pośrednictwem komendanta oddziału lub komendanta placówki Straży Granicznej, 

obejmującego terytorialnym zasięgiem działania siedzibę strzeżonego ośrodka strzeżonego, 

aresztu dla cudzoziemców, aresztu śledczego lub zakładu karnego – w przypadku, gdy osoba 

która chce złożyć wniosek udzielenie ochrony międzynarodowej przebywa w ww. miejscach 

detencji. 

W przypadku gdy Straż Graniczna nie może przyjąć wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

na formularzu w dniu, w którym cudzoziemiec stawił się osobiście w siedzibie tego organu 

i zadeklarował zamiar złożenia takiego wniosku, organ Straży Granicznej informuje cudzoziemca 

w języku dla niego zrozumiałym o terminie i miejscu przyjęcia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej oraz sporządza protokół z tej czynności. 

W przypadku gdy cudzoziemiec jest osobą niepełnosprawną, osobą w podeszłym wieku, kobietą 

ciężarną, osobą samotnie wychowującą dziecko lub osobą przebywającą w pieczy zastępczej, szpitalu, 

areszcie śledczym lub zakładzie karnym i nie może stawić się osobiście w siedzibie organu Straży 

Granicznej, pisemna deklaracja zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

może być złożona za pośrednictwem poczty lub mailowo. Wówczas wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej przyjmuje i rejestruje organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce 
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pobytu cudzoziemca. Deklaracja zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

może dotyczyć także innych osób (małoletnich dzieci, małżonka wnioskodawcy. 

W obu ww. przypadkach przyjęcie wniosku i jego rejestracja następują niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia deklaracji zamiaru złożenia wniosku, a w razie 

masowego napływu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania ochrony 

międzynarodowej – w terminie 10 dni roboczych. 

Podczas składania wniosku należy okazać wszystkie posiadane dokumenty (w tym dokumenty 

tożsamości i podróży) oraz wszystkie posiadane dowody, które mogą potwierdzać sytuację danej 

osoby. Zasada ta dotyczy zarówno wnioskodawcy jak i wszystkich osób, których dotyczyć ma 

wniosek. 

Wniosek o nadanie statusu uchodźcy jest wypełniany w języku polskim na specjalnym formularzu 

(patrz: zakładka FORMULARZE) w oparciu o informacje uzyskane podczas rozmowy cudzoziemca 

z funkcjonariuszem Straży Granicznej. W razie potrzeby w rozmowie uczestniczy tłumacz języka, 

w którym porozumiewa się dana osoba. 

Złożeniu wniosku towarzyszą dodatkowe procedury takie jak: 

1. fotografowanie (obowiązkowe), 

2. pobieranie odcisków palców (obowiązkowe dla osób powyżej 14 roku życia), 

3. badania lekarskie i zabiegi sanitarne, 

4. szczegółowe sprawdzenie osoby (tylko w przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa porządku), 

5. indywidualna rozmowa dotycząca okoliczności wskazujących, które państwo będzie 

odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Wnioskodawca jest także na piśmie i w języku dla niego zrozumiałym informowany o zasadach 

i trybie postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej oraz o swoich prawach 

i obowiązkach wynikających z faktu złożenia wniosku, jak również o pomocy socjalnej i medycznej 

oraz nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Osobom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowującym dzieci oraz kobietom 

ciężarnym, których dotyczy wniosek, Straż Graniczna zapewnia transport do ośrodka recepcyjnego, 

oraz w uzasadnionych przypadkach, wyżywienie podczas tego transportu. 

Przyjęcie wniosku rozpoczyna procedurę rozpatrzenia wniosku. Na potwierdzenie tego faktu każda 

dorosła osoba otrzymuje dokument – tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, które 

w okresie swojej ważności, potwierdza tożsamość osoby i uprawnia osobę oraz małoletnie dzieci, 

których dane zostały tam wpisane, do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Osoba, która złożyła wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej może zostać zatrzymana, 

a następnie umieszczona w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców na okres 

do 60 dni. Postanowienie w tej sprawie wydaje sąd. Okres pobytu w ośrodku może ulegać 

przedłużeniu. Możliwe jest jednak także przedterminowe zwolnienie osoby z miejsca detencji. 

Przepisy przewidują ponadto możliwość zastosowania środków alternatywnych takich jak na przykład 

zgłaszanie się w określonych odstępach czasu do określonego organu lub wpłata zabezpieczenia 

pieniężnego. 
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Osoby, które nie podlegają zatrzymaniu w okresie rozpatrywania ich wniosku mogą korzystać 

z pomocy socjalnej i opieki medycznej, którą zapewnia Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców . 

Skutki złożenia wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej 
 

Złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej powoduje, że nie wszczyna się 

postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, a postępowanie wszczęte 

wcześniej zawiesza się – co do zasady nie dotyczy to jednak kolejnego wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. 

W przypadku zadeklarowania przez cudzoziemca zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej albo gdy postępowanie takie już się toczy, nie wydaje się ani nie wykonuje się 

decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu – co do zasady nie dotyczy to jednak kolejnej 

deklaracji ani kolejnego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

 

1.2. Postępowanie w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej 
 

Poufność 
 

Osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej znajdują się pod szczególną 

ochroną. Dane cudzoziemca, na podstawie których jest możliwe ustalenie, że: 

1. jest w toku lub zakończyło się postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej 

albo pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 

2. cudzoziemcowi nadano albo odmówiono nadania statusu uchodźcy, 

3. cudzoziemcowi udzielono albo odmówiono udzielenia ochrony uzupełniającej 

  

nie mogą być udostępniane ani pozyskiwane od podmiotów, wobec których istnieje uzasadnione 

domniemanie, że dopuszczają się prześladowań lub wyrządzają poważną krzywdę. 

Etap wstępny 
 

W pierwszej kolejności sprawdzana jest kompletność danych zawartych we wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. Wniosek, który nie zawiera imienia i nazwiska wnioskodawcy lub 

określenia kraju pochodzenia i braków tych nie można było usunąć w wyniku czynności 

http://www.gov.pl/udsc/pomoc.socjalna
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podejmowanych przez organ przyjmujący wniosek, zostanie przez Szefa Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców pozostawiony bez rozpoznania. 

Po otrzymaniu wniosku, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców sprawdza również, czy Rzeczpospolita 

Polska jest państwem odpowiedzialnym za jego rozpatrzenie. Odpowiedzialność państwa jest 

ustalana na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 604/2013 (tzw. rozporządzenie Dublin 

III). Jeżeli na Polsce odpowiedzialność taka nie ciąży, Szef Urzędu wyda decyzję o przekazaniu osoby 

do państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie jej wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

oraz wyda decyzję o umorzeniu postępowania prowadzonego w Polsce. Cudzoziemiec podlegający 

przekazaniu może być doprowadzony do granicy albo do portu lotniczego lub morskiego państwa, 

do którego następuje przekazania. Więcej informacji o postępowaniach dublińskich można uzyskać w 

materiałach zamieszczonych poniżej. 

Dopuszczalność wniosku 

Jeżeli odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku leży po stronie polskiej, badana jest dopuszczalność 

wniosku.  Jeżeli wniosek zostanie uznany za niedopuszczalny postępowanie uchodźcze zostanie 

umorzone. 

Wniosek jest niedopuszczalny, gdy: 

1. inne państwo członkowskie udzieliło już wnioskodawcy ochrony międzynarodowej, 

2. państwo niebędące państwem członkowskim jest uważane za kraj pierwszego azylu 

w odniesieniu do wnioskodawcy, 

3. jest kolejnym wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej i nie zaistniały ani 

nie zostały przedstawione przez wnioskodawcę nowe dowody ani okoliczności faktyczne lub 

prawne, znacząco zwiększające prawdopodobieństwo udzielenia ochrony międzynarodowej, 

4. małżonek, który uprzednio wyraził zgodę na złożenie wniosku przez wnioskodawcę w jego 

imieniu, złożył odrębny wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej i nie zachodzą 

okoliczności faktyczne dotyczące tego małżonka, uzasadniające złożenie odrębnego wniosku. 

Tryb przyspieszony 

Postępowanie będzie natomiast przeprowadzone w trybie przyspieszonym (decyzja zostanie 

wydana w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku) jeżeli wnioskodawca: 

1. podał inne przyczyny złożenia wniosku niż obawa przed prześladowaniem z powodu rasy, 

religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy 

społecznej lub ryzyko doznania poważnej krzywdy albo nie podał żadnych informacji 

o okolicznościach związanych z obawą przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania 

poważnej krzywdy, 

2. wprowadził organ rozpatrujący wniosek w błąd przez zatajenie informacji lub dokumentów 

albo przedstawienie fałszywych informacji lub dokumentów, dotyczących jego tożsamości lub 

obywatelstwa o istotnym znaczeniu dla nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony 

uzupełniającej, 

3. przedstawił wyraźnie niespójne, sprzeczne lub nieprawdopodobne wyjaśnienia 

na potwierdzenie faktu prześladowania lub ryzyka doznania poważnej krzywdy, które są 

sprzeczne ze sprawdzonymi informacjami dotyczącymi kraju pochodzenia, 
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4. złożył wniosek jedynie w celu opóźnienia lub zakłócenia wykonania decyzji o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu, 

5. stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego lub był z tego 

powodu w przeszłości wydalony z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6.  

Przesłuchanie 
 

Bardzo ważnym momentem w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej jest 

przesłuchanie wnioskodawcy. Przesłuchanie ma na celu wyjaśnienia faktów istotnych dla 

rozstrzygnięcia sprawy, jak również złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących niespójności lub 

sprzeczności w oświadczeniach wnioskodawcy. Po przesłuchaniu cudzoziemiec otrzymuje kopię 

protokołu przesłuchania. 

 

Wnioskodawca nie zostanie przesłuchany, jeżeli: 

 

1. wydanie decyzji o nadaniu statusu uchodźcy jest możliwe na podstawie zebranego materiału 

dowodowego; 

2. stan zdrowia wnioskodawcy lub względy psychologiczne uniemożliwiają go przesłuchanie w 

terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

  

 

Przesłuchanie odbywa się bez obecności osób, w imieniu której wnioskodawca występuje, chyba że 

ich obecność jest konieczna dla wyjaśnienia sprawy.  Przesłuchanie prowadzone jest w warunkach 

zapewniających odpowiedni stopień poufności i pozwalających wnioskodawcy na wyczerpujące 

przedstawienie powodów złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. W razie potrzeby 

cudzoziemcom zapewnia się bezpłatną pomoc tłumacza władającego językiem zrozumiałym dla danej 

osoby. Małżonek wnioskodawcy objęty wnioskiem również może zostać przesłuchany, jeżeli tego 

zażąda. Więcej informacji na temat przesłuchania można uzyskać w materiałach zamieszczonych 

poniżej. 

 

Jeżeli cudzoziemiec  jest małoletnim bez opieki lub inną osobą wymagającego szczególnego 

traktowania podczas przesłuchania będzie miał zapewnione specjalne warunki. Więcej informacji na 

temat postępowań z udziałem ww. grup wnioskodawców można uzyskać w materiałach 

zamieszczonych poniżej. 
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Wycofanie wniosku 
 

Poniżej wymienione są sytuacje, kiedy Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może uznać, 

że cudzoziemiec wycofał swój wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Wnioskodawca: 

1. złożył oświadczenie o cofnięciu wniosku, 

2. nie stawił się w ośrodku w terminie 2 dni od dnia przyjęcia wniosku przez organ przyjmujący 

wniosek i nie podał innego adresu pobytu, 

3. nie stawił się w ośrodku w terminie 2 dni od dnia zwolnienia ze strzeżonego ośrodka lub 

z aresztu dla cudzoziemców, w przypadku gdy Szef Urzędu nie nakazał mu przebywania 

w określonym miejscu lub określonej miejscowości i nie podał innego adresu pobytu, 

4. opuścił ośrodek i nie powrócił do niego przez okres dłuższy niż 7 dni bez usprawiedliwionej 

przyczyny, 

5. opuścił bez zgody Szefa Urzędu miejsce pobytu lub miejscowość określone w decyzji Szefa 

Urzędu zwalniającej cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców lub 

nie zgłasza się w określonych odstępach czasu do organu wskazanego w tej decyzji, 

6. opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

7. nie stawił się na przesłuchanie i nie wykazał w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego 

na przesłuchanie, że niedopełnienie tego obowiązku było spowodowane okolicznościami, 

za które nie ponosi odpowiedzialności. 

W ww. przypadkach Szef Urzędu wyda decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli umorzenie 

postępowania nie jest sprzeczne z interesem społecznym. W określonych przypadkach postępowanie 

może zostać umorzone również w części dotyczącej innych osób objętych wnioskiem. 

Odwołanie od decyzji wydanej ze względu na złożenie oświadczenia o cofnięciu wniosku, wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia jej doręczenia. 

Jeżeli wnioskodawca oświadczy na piśmie Szefowi Urzędu w terminie 9 miesięcy od dnia wydania 

decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, że zamierza 

w dalszym ciągu ubiegać się o udzielenie tej ochrony, decyzja o umorzeniu postępowania wygasa 

z mocy prawa z dniem otrzymania przez organ oświadczenia. Oświadczenie o zamiarze dalszego 

ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej nie może być złożone powtórnie. Oświadczenie 

takie składa się Szefowi Urzędu za pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej 

albo komendanta placówki Straży Granicznej. Organ Straży Granicznej, który przyjął oświadczenie 

cudzoziemca, przekazuje je Szefowi Urzędu w ciągu 48 godzin od chwili jego przyjęcia. Jeżeli 

oświadczenie zostało złożone po terminie albo powtórnie, Szef Urzędu odmawia, w drodze decyzji, 

uwzględnienia tego oświadczenia. Bieg terminu załatwienia sprawy o udzielenie ochrony 

międzynarodowej rozpoczyna się z dniem wygaśnięcia decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie 

udzielenia ochrony międzynarodowej. Czynności podjęte w toku umorzonego postępowania 

pozostają w mocy. 
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Decyzja 
 

Postępowanie uchodźcze kończy się wydaniem  decyzji. Decyzja jest wydawana w terminie 6 miesięcy 

od dnia złożenia wniosku - termin ten może zostać przedłużony do 15 miesięcy. Jeżeli wniosek był 

rozpatrywany w trybie przyspieszonym, decyzja wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku. Ww. terminy dotyczą postępowania prowadzonego przez Szefa Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców. 

Decyzja zawiera tłumaczenie na język zrozumiały dla danej osoby podstawy prawnej decyzji, 

rozstrzygnięcia i pouczenia. 

Organem rozpatrującym odwołania od decyzji Szefa Urzędu jest Rada do Spraw Uchodźców. 

Więcej informacji na temat decyzji znajdziesz w linku poniżej. 

Doręczenia 
 

W postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej pisma doręcza się osobom 

fizycznym pod wskazanym przez te osoby adresem albo w każdym miejscu, w którym się adresata 

zastanie. 

Cudzoziemcowi, którego miejscem pobytu jest ośrodek, pisma doręcza się za pośrednictwem osoby 

upoważnionej przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Osoba upoważniona przez Szefa Urzędu 

wydaje cudzoziemcowi pismo po potwierdzeniu przez niego odbioru czytelnym podpisem 

zawierającym imię i nazwisko oraz wskazaniu daty odbioru. W przypadku gdy cudzoziemiec odmówi 

potwierdzenia odbioru pisma, osoba upoważniona przez Szefa Urzędu, wydając to pismo, sama 

stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu. 

W razie niemożności doręczenia pisma w ww. sposób osoba upoważniona przez Szefa Urzędu 

przechowuje pismo przez okres 7 dni. Na tablicy ogłoszeń w ośrodku umieszcza się sporządzone 

w języku zrozumiałym dla cudzoziemca zawiadomienie o miejscu pozostawienia pisma wraz 

z informacją o możliwości jego odbioru w terminie 7 dni, licząc od dnia umieszczenia tego 

zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia ww. okresu. 

Zawiadomienie o zmianie miejsca pobytu wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca 

występuje, złożone w jednym z toczących się równocześnie przed Szefem Urzędu postępowań uznaje 

się za złożone we wszystkich tych postępowaniach. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/udsc/etap-wstepny
https://www.gov.pl/web/rada-ds-uchodzcow
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1.3. Prawa i obowiązki 
 

Prawa i obowiązki – wnioskodawca 
 

Informacja dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Zasady przyznawania ochrony międzynarodowej 

Postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej prowadzi się na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 2012 poz. 680 z późn. zm.). 

Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy jeżeli na skutek uzasadnionej obawy 

przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań 

politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać 

z ochrony tego kraju. 

Cudzoziemcowi udziela się ochrony uzupełniającej w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia 

może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez orzeczenie kary śmierci lub 

wykonanie egzekucji, tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, poważne 

i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania 

przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu 

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

Terminy 

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej powinno nastąpić w terminie 

6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a w szczególnych przypadkach termin ten może zostać 

przedłużony do 15 miesięcy. W przypadku wniosku rozpatrywanego w trybie przyspieszonym termin 

na załatwienie sprawy dotyczącej udzielenia ochrony międzynarodowej wynosi 30 dni. 

Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej 

W celu złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej należy osobiście zgłosić się 

do najbliższej jednostki Straży Granicznej (placówki Straży Granicznej lub oddziału Straży Granicznej). 

Komendant placówki Straży Granicznej lub oddziału Straży Granicznej właściwy ze względu 

na miejsce Pana/Pani pobytu przyjmie od Pana/Pani wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Wniosek ten zostanie niezwłocznie przekazany do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 

Jeżeli w danym dniu nie jest możliwe przyjęcie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, 

organ Straży Granicznej, do którego się Pan/Pani zgłosił/a, przyjmie deklarację zamiaru złożenia 

wniosku oraz wskaże termin i miejsce przyjęcia wniosku. 

Osoba, która nie może stawić się osobiście w siedzibie organu Straży Granicznej, ponieważ jest: 

• osobą niepełnosprawną, 

• osobą w podeszłym wieku, 

• kobietą w ciąży, 
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• osobą samotnie wychowującą dziecko, 

• osobą przebywającą w pieczy zastępczej, szpitalu, areszcie śledczym lub zakładzie karnym 

może złożyć pisemną deklarację zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną poprzez e-PUAP do właściwego miejscowo 

komendanta placówki lub komendanta oddziału Straży Granicznej. W takim przypadku wniosek 

powinien zostać przyjęty najpóźniej co do zasady w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

przez komendanta placówki lub komendanta oddziału Straży Granicznej ww. deklaracji. 

Jeżeli przebywa Pan/Pani w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców na podstawie ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej zostanie 

przyjęty przez komendanta placówki lub oddziału Straży Granicznej, w którego strukturach znajduje 

się ten ośrodek lub areszt. W takim przypadku okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla 

cudzoziemców zostanie Panu/Pani przedłużony o 90 dni, począwszy od dnia złożenia wniosku. 

Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej może obejmować wyłącznie Pana/Panią, jak 

również i osoby towarzyszące, zależne od Pana/Pani ze względów ekonomicznych, zdrowotnych lub 

ze względu na wiek: 

– Pana/Pani współmałżonka pozostającego w związku małżeńskim uznawanym przez prawo polskie, 

– małoletnie dziecko niepozostające w związku małżeńskim. 

Jeżeli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej został złożony w przejściu granicznym, 

to na wniosek lub też za zgodą organ Straży Granicznej zapewni Panu/Pani kontakt 

z przedstawicielami organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się udzielaniem 

pomocy cudzoziemcom. 

Jeżeli jest Pan/Pani: 

• osobą niepełnosprawną, 

• osobą w podeszłym wieku, 

• osobą samotnie wychowującą dziecko, 

• kobietą ciężarną 

organ Straży Granicznej, który przyjął od Pana / Pani wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 

zapewni transport do ośrodka recepcyjnego dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, objętych Pana/Pani wnioskiem. 

Organ Straży Granicznej wyda Panu / Pani tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca ważne 

przez okres 90 dni. Po upływie tego czasu jest Pan/Pani zobowiązany/a złożyć do Szefa Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia, które będzie ważne 

przez kolejne 6 miesięcy. 

Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca na czas swojej ważności potwierdza tożsamość 

osoby, której zostało wydane i uprawnia tę osobę oraz małoletnie dzieci, których dane zostały tam 

wpisane, do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten nie uprawnia 

do przekraczania granicy państwowej i opuszczania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Osoba składająca wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej może zostać zatrzymana 

wyłącznie: 
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• w celu ustalenia lub weryfikacji tożsamości, 

• w celu zebrania informacji, na których opiera się wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, a których uzyskanie byłoby w inny sposób niemożliwe, 

• w celu wydania lub wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu, jeżeli wcześniej istniała 

możliwość złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i istnieje uzasadnione 

przypuszczenie, że wniosek ten został złożony jedynie w celu opóźnienia lub uniemożliwienia 

wydania lub wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu, 

• w przypadku gdy wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

• w celu przekazania do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Zatrzymania dokonuje Straż Graniczna na okres do 48 godzin. W tym czasie organ Straży Granicznej 

może wydać postanowienie o zastosowaniu tzw. środków alternatywnych do czasu gdy decyzja 

w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej stanie się ostateczna. W takim przypadku zostanie 

Pan/Pani zobowiązany/a na czas postępowania: 

• do zgłaszania się w określonych odstępach czasu do wskazanego organu, 

• lub do wpłaty zabezpieczenia pieniężnego w określonej wysokości, 

• lub do zamieszkiwania w wyznaczonym miejscu. 

Niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych postanowieniem Straży Granicznej, gdy nadal 

zachodzą przesłanki do zatrzymania wskazane powyżej są podstawą do ponownego zatrzymania. 

Jeżeli organ Straży Granicznej uzna, że wydanie postanowienia o zastosowaniu środków 

alternatywnych w Pana/Pani przypadku nie jest możliwe, wystąpi do sądu z wnioskiem 

o umieszczenie Pana/Pani w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. 

W strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców może Pan/Pani zostać umieszczony / 

a na okres do 60 dni. Jeżeli podczas orzeczonego przez sąd okresu pobytu w strzeżonym ośrodku lub 

areszcie dla cudzoziemców nie zostanie wydana ostateczna decyzja w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej, a nadal zachodzi przesłanka do zatrzymania, sąd może przedłużyć okres pobytu 

na czas niezbędny do wydania takiej decyzji. Okres pobytu w strzeżonym ośrodku nie może 

przekroczyć 6 miesięcy. 

Małoletni bez opieki 

Jeżeli jesteś osobą małoletnią (poniżej 18 roku życia), przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bez opieki i poszukujesz ochrony międzynarodowej, w pierwszej kolejności zostanie od Ciebie 

przyjęta deklaracja zamiaru złożenia wniosku. Następnie komendant placówki lub oddziału Straży 

Granicznej, który przyjął od Ciebie deklarację, wystąpi do sądu o ustanowienie dla Ciebie kuratora 

oraz o umieszczenie Cię w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zostaniesz przewieziony 

do placówki opiekuńczo-wychowawczej przystosowanej do przyjmowania dzieci. Następnie sąd 

w terminie 3 dni ustanowi kuratora, który będzie Cię reprezentować. Kurator w Twoim imieniu 

i w Twojej obecności w ciągu następnych 3 dni roboczych złoży za pośrednictwem organu Straży 

Granicznej wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. 
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Jeżeli jednak organ Straży Granicznej, który przyjmuje wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, będzie miał wątpliwości co do Twojego wieku może zlecić przeprowadzenie badań 

lekarskich. Na badania lekarskie musisz wyrazić zgodę. Badania zostaną przeprowadzone 

z poszanowaniem godności, w sposób jak najmniej inwazyjny. Jeżeli nie wyrazisz zgody 

na przeprowadzenie badań, zostaniesz uznany za osobę dorosłą. 

Obowiązki cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej 

Osoba ubiegająca się o udzielenie ochrony międzynarodowej ma obowiązek: 

• poddać się pobraniu odcisków palców (obowiązek ten dotyczy również dzieci powyżej 

14 roku życia) oraz fotografowaniu, 

• poddać się badaniom lekarskim i w razie potrzeby niezbędnym zabiegom sanitarnym ciała 

i odzieży, 

• szczegółowemu sprawdzeniu, czyli oględzinom ciała i sprawdzeniu odzieży oraz posiadanych 

przez nią przedmiotów, jeżeli będzie to uzasadnione względami bezpieczeństwa i porządku 

(wyłącznie przez osoby tej samej płci i z poszanowaniem godności), 

• podać dane i udzielić informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. 

Ponadto obowiązkiem jest: 

• przekazać dokument podróży za pośrednictwem organu Straży Granicznej do depozytu Szefa 

Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 

• stawiać się na wezwania Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w celu przesłuchania lub 

złożenia wyjaśnień, 

• zawiadamiać o każdej zmianie swojego miejsca pobytu, 

• przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia doręczenia decyzji ostatecznej 

w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej. 

Ośrodek recepcyjny 

Jeżeli we wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej nie wskazano adresu, pod którym zamierza 

Pan / Pani przebywać i nie przebywa Pan / Pani obecnie w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla 

cudzoziemców, ma Pan/Pani obowiązek stawienia się w terminie 2 dni od dnia przyjęcia wniosku 

ośrodku recepcyjnym przeznaczonym dla osób ubiegających się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. Urząd do Spraw Cudzoziemców dysponuje dwoma ośrodkami recepcyjnymi: 

• Ośrodek recepcyjny w Dębaku, Podkowa Leśna – Dębak, 05-805 Otrębusy 

• Ośrodek recepcyjny w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Dokudowska 19 

Prawa cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej 

Po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej ma Pan / Pani prawo do: 

• pomocy socjalnej i opieki medycznej, 

• pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju, do którego ma Pan prawo wjazdu, 
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• swobodnego kontaktowania się z przedstawicielem Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych do Spraw Uchodźców oraz z przedstawicielami organizacji międzynarodowych 

i pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom, w tym pomocy 

prawnej, 

• możliwości wyrażenia zgody na udzielanie przedstawicielowi Urzędu Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców informacji o przebiegu postępowania 

w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej oraz na przeglądanie akt sprawy 

i sporządzanie z nich notatek i odpisów, 

• do nieodpłatnej informacji prawnej udzielanej podczas trwania postępowania w I instancji 

w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej przez pracowników Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców, 

• do nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 

2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. 

2012 poz. 680 z późn. zm.). 

Nieodpłatna pomoc prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje wnioskodawcy i cudzoziemcowi, wobec którego została 

wydana decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, który działa 

bez adwokata lub radcy prawnego. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie przysługuje cudzoziemcowi, wobec którego została wydana decyzja 

o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy uzyskuje dochód 

większy niż 100% kryteriów dochodowych określonych w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.). 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

1) sporządzenie odwołania od decyzji o: 

• odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej, 

• umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, 

• przekazaniu wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie 

wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i umorzeniu postępowania, 

• uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny, 

• odmowie uwzględnienia oświadczenia wnioskodawcy o zamiarze dalszego ubiegania się 

o udzielenie ochrony międzynarodowej, 

• pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

2) zastępstwo prawne w postępowaniu odwoławczym w sprawie: 

• udzielenia ochrony międzynarodowej, 

• przekazania wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie 

wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, 

• pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej 
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Do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie. 

Rozporządzenie UE nr 604/2013 tzw. Dublin III 

W toku postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

bada, czy nie zachodzą przesłanki do przekazania cudzoziemca do Państwa Członkowskiego Unii 

Europejskiej odpowiedzialnego za rozpatrzenie jego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

W tym celu przeprowadzany jest również wywiad daktyloskopijny poprzez system centralny Eurodac, 

pozwalający na zweryfikowanie, czy cudzoziemiec ubiega lub ubiegał się o ochronę w innym państwie 

członkowskim lub też czy nie przekroczył wbrew przepisom granicy zewnętrznej z państwa trzeciego 

do innego państwa członkowskiego. 

Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 604/2013 tzw. Dublin III za rozpatrzenie wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej może być odpowiedzialne tylko jedno Państwo Członkowskie. 

Gdy zostanie ustalone, że cudzoziemiec: 

• ubiega się o ochronę międzynarodową w innym Państwie Członkowskim, 

• posiada członków rodziny lub krewnych ubiegających się o ochronę lub posiadających taką 

ochronę w innym Państwie Członkowskim, 

• posiada dokument pobytowy wydany przez inne Państwo Członkowskie, 

• posiada wizę wydaną przez inne Państwo Członkowskie, 

• przekroczył granicę zewnętrzną UE do innego Państwa Członkowskiego, 

• przebywał nielegalnie przez określony okres czasu w innym Państwie Członkowskim będzie 

co do zasady przekazany do tego Państwa Członkowskiego w celu rozpatrzenia wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Pozostawienie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej bez rozpoznania 

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców pozostawi wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej 

bez rozpoznania, jeżeli nie będzie on zawierał Pana/Pani imienia i nazwiska lub też określenia kraju 

pochodzenia. 

Niedopuszczalność wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

Wniosek może zostać uznany przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za niedopuszczalny, jeżeli: 

• inne państwo członkowskie udzieliło już Panu/Pani ochrony międzynarodowej, 

• inne państwo trzecie (niebędące Państwem Członkowskim) zostanie w Pana/Pani przypadku 

uznane krajem azylu (tj. posiada Pan/Pani w nim ochronę), 

• Pana/Pani wniosek jest kolejnym wnioskiem i nie zostały przedstawione nowe dowody 

w sprawie, 

• był już Pan/Pani objęty/a wnioskiem współmałżonka, a uznano, że nie zachodzą okoliczności 

faktyczne uzasadniające złożenie odrębnego wniosku. 

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w trybie przyspieszonym 

Wniosek może zostać rozpatrzony w trybie przyspieszonym w przypadku gdy: 
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• podał Pan/Pani inne przyczyny złożenia wniosku niż obawa przed prześladowaniem lub 

ryzykiem doznania poważnej krzywdy, 

• wprowadził Pan/Pani Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w błąd w zakresie danych 

istotnych dla nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej, 

• przedstawił Pan /Pani niespójne, sprzeczne lub nieprawdopodobne wyjaśnienia 

na potwierdzenie faktu bycia prześladowanym lub doznania poważnej krzywdy, 

• złożył Pan/Pani wniosek o udzielnie ochrony międzynarodowej jedynie w celu opóźnienia lub 

zakłócenia wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu, 

• stanowi Pan/Pani zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, lub 

wcześniej z tego powodu został Pan/Pani wydalony/a z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Umorzenie postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej 

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców umorzy postępowanie, jeżeli: 

• oświadczy Pan/Pani, że wycofuje swój wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 

• Szef uzna, że Pan/Pani wycofał/a wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (w sposób 

dorozumiany), w szczególności: gdy nie stawi się Pan/Pani w ośrodku recepcyjnym 

w terminie 2 dni od dnia złożenia wniosku lub też od dnia zwolnienia ze strzeżonego ośrodka 

lub aresztu dla cudzoziemców i nie wskaże innego adresu, pod którym będzie Pan/Pan 

przebywać, opuści Pan/Pani ośrodek recepcyjny i nie powróci do niego przez okres dłuższy 

niż 7 dni bez usprawiedliwionej przyczyny lub gdy opuści Pan / Pani terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Skutki otrzymania decyzji negatywnej w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej. 

Jeżeli otrzyma Pan/Pani decyzję: 

• o odmowie nadania statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej, 

• o uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny, 

• o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, 

• o pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 

to jest Pan/Pani zobowiązany/a opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni 

od dnia, w którym decyzja ta wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców stanie się 

ostateczna, lub też od dnia, w którym decyzję tę w wyniku złożonego przez Pana/Panią odwołania 

wyda Rada do Spraw Uchodźców. 

W terminie tym Pan/Pani złożyć wniosek o udzielenie pomocy w dobrowolnym powrocie. 

Jeżeli Pan/Pani nie złoży wniosku o udzielenie pomocy w dobrowolnym powrocie i nie opuści 

terytorium RP we wskazanym terminie, zostanie wydana wobec Pana/Pani decyzja o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu oraz zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub całego 

obszaru Schengen na okres nie krótszy niż 6 miesięcy. 

Informacja i weryfikacja danych daktyloskopijnych umieszczonych w systemie centralnym 

„EURODAC” 
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Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 603/2013 może Pan Pani zwrócić się do Szefa Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o udzielenie informacji na temat Pana/Pani danych , które 

zostały zarejestrowane w systemie centralnym Eurodac. Jeżeli Pana / Pani zdaniem dane są 

niepoprawne lub też nie powinny być w tym systemie przechowywane, może Pan/Pani złożyć 

do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o ich poprawienie lub usunięcie. Wnioski w tych 

sprawach należy kierować na adres: 

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

ul. Taborowa 33 

02-699 Warszawa 

W celu uzyskania lub zweryfikowania wnioskowanych informacji zostanie Pan/Pani pouczony/a 

przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o konieczności zgłoszenia się do właściwej ze względu 

na miejsce Pana/Pani pobytu jednostki Straży Granicznej celem pobrania od Pana/Pani odcisków linii 

papilarnych. 

Lista organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć 

www.pomocprawna.org 

Kraków 31-141, ul. Krowoderska 11/7 

tel. 12 633 72 23, fax: 12 423 32 77 

e-mail: porady@pomocprawna.org 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

www.hfhr.pl 

Warszawa 00-018, ul. Zgoda 11 

tel.: 22 556 44 66; fax: 22 556 44 50 

e-mail: refugees@hfhr.org.pl 

Fundacja „Multiocalenie” 

www.multiocalenie.org.pl 

00-204 Warszawa, ul. Słomińskiego 1 lok. 15 

tel. /fax: 22 635 08 98 

info@multiocalenie.org.pl 

Filia Fundacji „Multiocalenie” w Krynkach 

16-120 Krynki, ul. Jagiellońska 6 

tel. /fax: 22 635 08 98 

info@multiocalenie.org.pl 

Fundacja „Ocalenie” 

www.ocalenie.org.pl 

00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14A 

tel.: 22 828 04 50, fax: 22 828 50 54 

e-mail: cpc@cpc.org.pl 

Punkt Konsultacyjny Fundacji “Ocalenie” w Łomży 

18-400 Łomża, ul. Długa 23 

tel.: +86 214 16 57 

e-mail: biuro@ocalenie.org.pl 

http://www.pomocprawna.org/
mailto:porady@pomocprawna.org
http://www.hfhr.pl/
mailto:refugees@hfhr.org.pl
http://www.multiocalenie.org.pl/
mailto:info@multiocalenie.org.pl
mailto:info@multiocalenie.org.pl
http://www.ocalenie.org.pl/
mailto:cpc@cpc.org.pl
mailto:biuro@ocalenie.org.pl
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Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek 

www.cwii.org.pl 

80-866 Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11 lok. 1 

Instytut na rzecz Państwa Prawa 

www.panstwoprawa.org 

20-023 Lublin, ul. Chopina 14/70 

tel./fax: +81 743 68 05 wewn. 21 lub 28 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

www.interwencjaprawna.pl 

01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5/51 

tel.: 739 614 952, 880 145 372 (informacja dla cudzoziemców w godz. 15-16); 

tel./fax: 22 621 51 65, 

e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl 

CARITAS Polska 

01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55 

tel.: 22 334 85 00, 22 334 85 85, fax: +48 22 3348558 

e-mail: caritaspolska@caritas.pl 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Archidiecezji Białostockiej 

www.bialystok.caritas.pl 

15-077 Białystok, ul. Warszawska 32 

tel./fax: 85 732 55 53 

e-mail: migranci-bialystok@caritas.pl 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Archidiecezji Lubelskiej 

www.lublin.caritas.pl 

20-950 Lublin, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2 

tel.: 81 532 81 94 

e-mail: migranci@kuria.lublin.pl 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Diecezji Legnickiej 

www.legnica.caritas.pl 

59-900 Zgorzelec, ul. Emilii Plater 9 

tel. / fax. 75 775 23 35 

e-mail: migranci-zgorzelec@caritas.pl 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Diecezji Siedleckiej 

www.siedlce.caritas.pl 

21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelskiej 80W41 

e-mail: migranci-bialapodlaska@caritas.pl 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

www.caritas.zgora.pl 

65-170 Zielona Góra, ul. Bema 32-34 

tel.: 600 990 377 

e-mail: migranci-slubice@caritas.pl 

Ośrodek Migranta Fu Shenfu 

www.migrant.pl 

http://www.cwii.org.pl/
http://www.panstwoprawa.org/
http://www.interwencjaprawna.pl/
mailto:biuro@interwencjaprawna.pl
mailto:caritaspolska@caritas.pl
http://www.bialystok.caritas.pl/
mailto:migranci-bialystok@caritas.pl
http://www.lublin.caritas.pl/
mailto:migranci@kuria.lublin.pl
http://www.legnica.caritas.pl/
mailto:migranci-zgorzelec@caritas.pl
http://www.siedlce.caritas.pl/
mailto:migranci-bialapodlaska@caritas.pl
http://www.caritas.zgora.pl/
mailto:migranci-slubice@caritas.pl
http://www.migrant.pl/
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Warszawa 04-118 , ul. Ostrobramska 98, 

tel./fax: 22 610 02 52, 781 904 555, 

e-mail: osrodek@migrant.pl 

Polskie Forum Migracyjne 

www.forummigracyjne.org 

Warszawa 00-031, ul. Szpitalna 5/14 

tel.: 22 110 00 85; 

e-mail: info@forummigracyjne.org 

Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna 

www.mih.ihif.eu 

02-622 Warszawa, ul. Malczewskiego 38/5 

tel.: 530 999 907, 693 333 956, fax: 22 849 55 09 

e-mail: info@mih.org.pl 

Fundacja Obywatelska Perspektywa 

www.obywatelska.org.pl 

02-512 Warszawa, ul. Puławska 24b/14 

tel.: 662 125 829 

e-mail: fundacja@obywatelska.org.pl 

Sekcja Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 

www.law.uj.edu.pl 

Kraków 30-101, Al. Zygmunta Krasińskiego 18/3 

tel./fax: 12 430 19 97, tel. 506 –6 672 

e-mail: poradnia.prawna@uj.edu.pl 

Klinika Prawa – Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

Warszawa 00-927, Krakowskie Przedmieście 26/28 

tel.: 22 552 08 11; tel./fax: 22 552 43 18; 

e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl 

Uniwersytecka Poradnia Prawna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

www.kul.lublin.pl 

Lublin 20-074, ul. Spokojna 1 

tel.: 81 532 67 99 

e-mail: upp_kul@kul.pl 

NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego 

http://nomada.info.pl/ 

Wrocław 50-247, ul. Paulińska 4-8 

e-mail: counselling@nomada.info.pl 

tel.: 713070337 telefon w dniach i godzinach dyżuru: poniedziałek 16:00-19:00, czwartek 16:00-19:00 

+48 791 576 459 

 

mailto:osrodek@migrant.pl
http://www.forummigracyjne.org/pl
mailto:info@forummigracyjne.org
http://www.mih.ihif.eu/
mailto:info@mih.org.pl
http://www.obywatelska.org.pl/
mailto:fundacja@obywatelska.org.pl
http://www.law.uj.edu.pl/poradnia
mailto:poradnia.prawna@uj.edu.pl
mailto:klinika@wpia.uw.edu.pl
https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/uchodzcy/prawa-i-obowiazki/prawa/www.kul.lublin.pl/1850.html
mailto:upp_kul@kul.pl
http://nomada.info.pl/
https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/uchodzcy/prawa-i-obowiazki/prawa/counselling@nomada.info.pl
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Prawa i obowiązki – małżonki 
wnioskodawcy 
 

Złożenie wspólnego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej jest równoznaczne z tym, 

że daje Pan/Pani pełnomocnictwo współmałżonkowi w zakresie reprezentowania Pana/Pani 

w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej. Oznacza to, że wszelkie decyzje 

w tej sprawie będą wydawane współmałżonkowi, będą też na niego/na nią adresowane. Oznacza 

to też, że Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie jest zobowiązany przesłuchiwać Pana/Pani 

na potrzeby tego postępowania. 

Jednakże ma Pan/Pani prawo do wystąpienia do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o odrębne 

przesłuchanie Pana/Pani osoby. 

Jako współmałżonek ma Pan/Pani również prawo do złożenia odrębnego wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej (np. gdy ma Pan/Pani inne powody ubiegania się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej). Wtedy Państwa sprawy rozpatrywane będą niezależnie. 

Złożenie wspólnego wniosku wymaga od Pana/Pani wyrażenia na to zgody na piśmie (na formularzu 

wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej). 

 

1.4. Wynik postępowania 
 

Decyzja pozytywna 
 

Każda osoba niezadowolona z otrzymanej decyzji ma prawo złożyć odwołanie do Rady do Spraw 

Uchodźców. Zasady i tryb składania odwołań określone są w pouczeniu do decyzji. 

Jeżeli cudzoziemcowi został nadany status uchodźcy lub udzielona ochrona uzupełniająca oznacza 

to, że uzyskał on prawo pobytu w Polsce. Zasadą jest, że ww. tytuły pobytowe są bezterminowe. 

Termin wiąże się natomiast z okresem ważności wydawanych dokumentów. 

Uznanemu uchodźcy wydawana jest karta pobytu ważna przez 3 lata oraz genewski dokument 

podróży, którego okres ważności wynosi 2 lata. 

Osoba posiadająca ochronę uzupełniającą otrzymuje kartę pobytu ważną przez okres 2 lat. 

Poniżej znajdziesz wzory dokumentów. 

Osoby, które zostały objęte ochroną w postaci statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej posiadają 

uprawnienia zbliżone do tych, jakimi się cieszą obywatele Polscy, a w wielu dziedzinach ich prawa są 

identyczne z prawami obywateli polskich (np. prawo do pracy). Więcej informacji dotyczących praw 

i obowiązków beneficjentów ochrony międzynarodowej, w tym również ułatwień integracyjnych 

można znaleźć w materiałach poniżej. 
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Inna decyzja 
 

Jeżeli cudzoziemiec wycofał swój wniosek lub też inne państwo członkowskie jest odpowiedzialne 

za jego rozpatrzenie i postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej z tego powodu 

zostało umorzone, cudzoziemcowi może zostać zapewniona pomoc w dobrowolnym powrocie lub 

pomoc związana z przeniesieniem do państwa odpowiedzialnego. 

Wniosek o przyznanie takiej pomocy należy złożyć nie później niż przed upływem 30 dni od dnia, 

w którym decyzja o umorzeniu postępowania stała się ostateczna. Jeżeli termin do złożenia wniosku 

nie zostanie zachowany, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców pozostawia wniosek bez rozpoznania. 

Dobrowolny powrót cudzoziemca lub jego przeniesienie odbywa się w sposób zorganizowany 

przez Szefa Urzędu. 

1.5. Wzory wypełnionych wniosków 
 

Wniosek o wymianę Tymczasowego 
Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca 
 

Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca (TZTC) – dokument potwierdzający tożsamość 

osób będących w procedurze o udzielenie ochrony międzynarodowej 

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 

Formularze wniosków o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca 

(TZTC)  należy złożyć niezwłocznie po upływie okresu ważności poprzedniego zaświadczenia 

tożsamości do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 

Ww. wnioski należy wysłać pocztą na adres: 

Urząd do Spraw Cudzoziemców 

Departament Postępowań Uchodźczych 

ul. Taborowa 33 

02-699 Warszawa 

lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym, ul. Taborowa 33. 

Wymagane dokumenty 

1. Wypełniony właściwy formularz wniosku; 

2. 1 aktualną fotografię; 

3. Poprzedni dokument TZTC. 
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Uwaga: Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego 

uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku 

bez rozpoznania. 

Odbiór dokumentów 

Gotowe dokumenty TZTC są wysyłane pocztą na adres podany we wniosku. 

Nie ma możliwości odbioru osobistego dokumentu TZTC. 

 
Wniosek o wymianę Kart Pobytu lub 
Genewskiego Dokumentu Podróży dla 
osób posiadających ochronę 
uzupełniającą lub status uchodźcy 
 

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 

Osoba, posiadająca decyzję o nadaniu status uchodźcy może ubiegać się o wydanie dokumentu 

podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej (Genewski Dokument Podróży – GDP) oraz karty 

pobytu (KP). 

Osoba posiadająca decyzję o udzieleniu ochrony uzupełniającej może ubiegać się o wydanie karty 

pobytu (KP). 

Formularze wniosków o wydanie lub wymianę kolejnej karty pobytu i genewskiego dokumentu 

podróży należy złożyć w terminie 30 dni przed upływem ich okresu ważności do Szefa Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców. 

Wnioski należy złożyć osobiście w Biurze Podawczym, ul. Taborowa 33, Warszawa lub wysłać pocztą 

na adres: 

Urząd do Spraw Cudzoziemców 

Departament Postępowań Uchodźczych 

ul. Taborowa 33 

02-699 Warszawa 

Wymagane dokumenty 

1. Wypełniony właściwy formularz wniosku; 

2. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym 

przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości 

jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość; 

3. Aktualne zaświadczenie o zameldowaniu; 
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4. 2 aktualne fotografie (szczegóły w materiałach poniżej); 

5. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku. 

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego 

uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku 

bez rozpoznania 

Urząd do Spraw Cudzoziemców jako organ właściwy do wydania dokumentów pobiera odciski linii 

papilarnych od cudzoziemca, który składa wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu i genewskiego 

dokumentu podróży po uprzednim wezwaniu/umówieniu terminu. 

Do wniosków o wydanie karty pobytu pobierane są odciski linii papilarnych od cudzoziemców, 

którzy ukończyli 6 rok życia 

Do wniosku o wydanie genewskiego dokumentu podróży pobierane są odciski linii papilarnych 

od cudzoziemców, którzy ukończyli 12 rok życia. 

Odbiór dokumentów 

Cudzoziemiec odbiera dokumenty osobiście w uzgodnionym terminie lub po uprzednim 

powiadomieniu o gotowości dokumentu do wydania. W przypadku, gdy dokument został wydany 

osobie, która nie ukończyła 13. roku życia, odbioru dokumentu dokonuje jej przedstawiciel ustawowy 

lub kurator. Małoletni, który ukończył 13 lat, lub osoba ubezwłasnowolniona odbiera dokument 

osobiście, w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów. 

Opłata za wydanie kolejnej karty pobytu 

Za wydanie kolejnej karty pobytu pobierana jest opłata w wysokości 50 zł. 

Ulga w opłacie za wydanie kolejnej karty pobytu przysługuje cudzoziemcom: 

1. którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej; 

2. których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3. małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub 

dokumentu nie ukończyli 16 lat. 

Ulga w opłacie za wydanie kolejnej karty pobytu wynosi 50 % ww. kwoty 

 

1.6. Lista ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o 

ochronę międzynarodową 
 

Województwo Kujawsko-Pomorskie 

• Grupa koło Grudziądza 

ul. Libeckiego 1 

86-134 Dragacz 

tel./fax 052 332-50-54, mail: osrodek.grupa@udsc.gov.pl 

mailto:osrodek.grupa@udsc.gov.pl
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Województwo Lubelskie 

• Bezwola 

Bezwola 107 

21-310 Wohyń 

tel./fax 083 342-26-99, mail: bezwola@udsc.gov.pl 

  

• Biała Podlaska – Ośrodek Recepcyjny 

ul. Dokudowska 19 

21-500 Biała Podlaska 

tel. 47 811 22 01 

fax 83 342 17 25, mail: biala.podlaska@udsc.gov.pl 

  

• Łuków 

Hotel Polonia 

al. Kościuszki 29 

21-400 Łukow 

tel./fax 025 798-25-43, mail: lukow@udsc.gov.pl 

  

• Kolonia Horbów 

Horbów 26A 

21-512 Zalesie 

tel./fax 083 375-73-84, mail: horbow@udsc.gov.pl 

Województwo Mazowieckie 

• Dębak – Ośrodek Recepcyjny 

Podkowa Leśna-Dębak 

05-805 Otrębusy 

tel. 022 729- 80-71 

fax 022 729-80-87, mail: debak@udsc.gov.pl 

  

• Linin 

05-530 Góra Kalwaria 

tel. 022 736-16-14, 736-27-98 

fax 022 736-16-14, mail: linin@udsc.gov.pl 

  

• Zespół Obsługi Cudzoziemców w Warszawie (dla osób korzystających ze świadczeń poza 

ośrodkiem) 

ul. Taborowa 33 

02-699 Warszawa 

tel./fax (47) 72-175-42, (47) 72-174-95 

Województwo Podlaskie 

• Białystok 

Zajazd “Budowlani” 

mailto:bezwola@udsc.gov.pl
mailto:biala.podlaska@udsc.gov.pl
mailto:lukow@udsc.gov.pl
mailto:horbow@udsc.gov.pl
mailto:debak@udsc.gov.pl
mailto:linin@udsc.gov.pl
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ul. Bitwy Białostockiej 7 

15-102 Białystok 

tel.fax 085 675-00-91, mail: osrodek.bialystokbud@udsc.gov.pl 

  

• Czerwony Bór 

Czerwony Bór 24/1 

18-400 łomża 

tel./fax 086 215-00-28, 215-35-34, mail: osrodek.czerwonybor@udsc.gov.pl 

 

1.7. Słownik 
 

AZYL 

forma ochrony udzielana cudzoziemcom w sytuacji, gdy jest to niezbędne do zapewnienia im ochrony 

oraz gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzje w sprawach udzielania 

i pozbawiania azylu wydaje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, po uzyskaniu zgody ministra 

właściwego do spraw zagranicznych. Cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, Szef Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców wydaje zezwolenie na osiedlenie się oraz kartę pobytu. 

  

CENTRALNY ORGAN WIZOWY (COW) 

organ odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji, w tym konsultacji elektronicznych, 

o których mowa w art. 17 ust. 2 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu 

z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki 

Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli 

na wspólnych granicach. 

  

CUDZOZIEMIEC 

każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. 

  

DOKUMENT PODRÓŻY PRZEWIDZIANY W KONWENCJI GENEWSKIEJ (GDP) 

dokument podróży wydawany cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy. Okres ważności 

dokumentu GDP wynosi 2 lata. Dokument GDP wydaje i wymienia Szef Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców. Począwszy od dnia 29 czerwca 2009 r. w dokumentach GDP zamieszcza się w formie 

elektronicznej dane biometryczne (wizerunek twarzy i odciski linii papilarnych). 

  

KARTA POBYTU 

potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy 

bez konieczności uzyskania wizy. Kartę pobytu wydaje wojewoda, który wydał zezwolenie 

mailto:osrodek.bialystokbud@udsc.gov.pl
mailto:osrodek.czerwonybor@udsc.gov.pl
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na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego WE. Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który uzyskał: 

– potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy 

bez konieczności uzyskania wizy. Kartę pobytu wydaje wojewoda, który wydał zezwolenie 

na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego WE. Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który uzyskał: 

1. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, jest ważna przez okres tego zezwolenia; 

2. zezwolenie na osiedlenie się, jest ważna 10 lat; 

3. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, jest ważna 5 lat. 

Karta pobytu jest dokumentem wydawanym także cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zależności od rodzaju udzielonej ochrony zróżnicowany 

jest okres ważności wydanej cudzoziemcowi karty pobytu. Okres ten wynosi: 

1. 3 lata w przypadku nadania statusu uchodźcy; 

2. 2 lata w sytuacji korzystania z ochrony uzupełniającej; 

3. 1 rok w przypadku udzielenia zgody na pobyt tolerowany. 

Cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub korzystającym z ochrony uzupełniającej kartę 

pobytu wydaje i wymienia Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Osobom, którym udzielono zgody 

na pobyt tolerowany kartę pobytu wydaje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Wojewoda. 

  

KONWENCJA GENEWSKA 

konwencja dotyczącą statusu uchodźców, sporządzoną w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. 

z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516). 

  

KRAJ POCHODZENIA 

państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa 

nie da się ustalić lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa – państwo, w którym stale 

zamieszkuje. 

  

OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA 

międzynarodowa forma ochrony udzielana osobom, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy, 

lecz którzy w przypadku powrotu do kraju pochodzenia będą realnie narażeni na ryzyko doznania 

poważnej krzywdy poprzez: 

1. orzeczenie kary śmierci lub egzekucję; 

2. tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie; 
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3. poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia, wynikające z powszechnego 

stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji wewnętrznego lub 

międzynarodowego konfliktu zbrojnego. 

  

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE 

państwo członkowskie Unii Europejskiej lub inne państwo, które stosuje rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (tzw. rozporządzenie Dublin III). 

  

POLSKI DOKUMENT PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA 

wydaje się na wniosek cudzoziemca, który posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt 

rezydenta długoterminowego WE lub korzysta z ochrony uzupełniającej, jeżeli utracił on dokument 

podróży albo gdy jego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a uzyskanie 

przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży nie jest możliwe. Uprawnia do wielokrotnego 

przekraczania granicy i jest ważny przez okres do 1 roku. Posiadanie polskiego dokumentu podróży 

nie zwalnia cudzoziemca od obowiązku podjęcia działań w celu uzyskania dokumentu podróży. Polski 

dokument podróży dla cudzoziemca wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu 

cudzoziemca. 

  

POLSKI DOKUMENT TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA 

potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

i nie potwierdza jego obywatelstwa. Dokument ten nie uprawnia do przekroczenia granicy. 

Posiadanie przez cudzoziemca polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca nie zwalnia 

od obowiązku uzyskania wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia 

na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE. Polski dokument 

tożsamości cudzoziemca może być wydany małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przebywającemu na tym terytorium bez opieki rodziców, który nie posiada 

dokumentu podróży, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia 

za tym dobro dziecka, a uzyskanie przez niego dokumentu podróży napotyka trudne 

do przezwyciężenia przeszkody. W szczególnie uzasadnionych przypadkach polski dokument 

tożsamości cudzoziemca może być wydany cudzoziemcowi, który nie posiada żadnego obywatelstwa 

i przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez dokumentu podróży, jeżeli przemawia za tym 

interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy uzyskanie przez cudzoziemca innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość nie jest możliwe. Polski dokument tożsamości cudzoziemca jest ważny 

przez okres do 1 roku. Po upływie terminu ważności może być wydany kolejny dokument tożsamości 

na okres nie dłuższy niż 2 lata. Polski dokument podróży dla cudzoziemca i polski dokument 

tożsamości cudzoziemca wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. 

  

PRZEWOŹNIK 

osoba fizyczna lub prawna zajmującą się zarobkowo przewozem osób drogą powietrzną, morską lub 

lądową. 
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RADA DO SPRAW UCHODŹCÓW 

organ administracji publicznej rozpatrujący odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia 

wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w większości spraw związanych z nadawaniem 

lub pozbawianiem statusu uchodźcy oraz udzielaniem lub pozbawianiem ochrony uzupełniającej. 

Radzie do Spraw Uchodźców przysługują uprawnienia organu wyższego stopnia w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Rada do Spraw Uchodźców jest także organem 

właściwym w sprawach wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności 

wydanych decyzji lub postanowień. 

  

STATUS UCHODŹCY 

międzynarodowa forma ochrony udzielana osobom, które na skutek uzasadnionej obawy 

przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań 

politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie mogą lub nie chcą korzystać 

z ochrony tego kraju. Status uchodźcy nadawany jest także małoletniemu dziecku cudzoziemca, 

który uzyskał status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium. 

  

STREF TRANZYTOWA LOTNISKA MIĘDZYNARODOWEGO 

teren lotniska międzynarodowego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozciągający 

się między pokładem statku powietrznego a stanowiskiem kontroli granicznej, który obejmuje płytę 

oraz pomieszczenia lotniska. 

  

SZEF URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 

jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach wjazdu cudzoziemców 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu 

z niego, nadawania statusu uchodźcy, udzielania cudzoziemcom azylu, udzielania ochrony 

uzupełniającej, wyrażania zgody na pobyt tolerowany oraz udzielania ochrony czasowej, z wyjątkiem 

spraw zastrzeżonych dla innych organów. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje 

nadzór nad Szefem Urzędu. 

  

TYMCZASOWE ZAŚWIADCZENIE TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA (TZTC) 

dokument wydawany cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy w okresie trwania 

postępowania statusowego. Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, w okresie swojej 

ważności, potwierdza tożsamość osoby, której zostało wydane, i uprawnia tę osobę oraz małoletnie 

dzieci, których dane zostały tam wpisane, do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pierwszy dokument TZTC wydaje z urzędu organ Straży Granicznej, który przyjął wniosek o nadanie 

statusu uchodźcy. Kolejne dokumenty TZTC wymienia i wydaje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

na wniosek cudzoziemca. 

  

TYMCZASOWY POLSKI DOKUMENT PODRÓŻY DLA CUDZOZIEMCA 
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wydaje się cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt 

rezydenta długoterminowego WE lub zgodę na pobyt tolerowany, posiadającemu status uchodźcy 

lub korzystającemu z ochrony uzupełniającej, który podczas pobytu za granicą utracił swój dokument 

podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, zamierzającemu 

powrócić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy uzyskanie przez niego innego dokumentu 

podróży nie jest możliwe. Może być wydany cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, który nie posiada dokumentu podróży kraju pochodzenia 

albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, zamierzającemu opuścić 

to terytorium, gdy uzyskanie przez niego innego dokumentu podróży nie jest możliwe. Tymczasowy 

polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje: 

1. za granicą – konsul; 

2. w kraju – wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach – komendant placówki Straży Granicznej. 

  

UCHODŹCA 

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 tego 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 powrócić do tego państwa (art. 1A ust. 2 Konwencji Genewskiej 

z 1951 r.). 

  

WIZA 

zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez organ polski lub organ, którego właściwość w tej sprawie 

wynika z postanowień umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską lub organ 

państw obszaru Schengen, uprawniające go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

innych państw obszaru Schengen, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim w czasie, w celu 

i na warunkach w nim określonych. 

  

WIZA POBYTOWA JEDNOLITA 

wiza, o której mowa w art. 10 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu 

z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki 

Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli 

na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE L 239 z 22.09.2000, str. 19, z późn. zm.). 

  

WIZA POBYTOWA KRAJOWA 

wiza uprawniająca do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium 

i pobytu na nim. 
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2. Pomoc socjalna 
 

2.1. Opieka medyczna 
 

Wizyta w punktach medycznych działających w ośrodkach dla cudzoziemców jest możliwa wyłącznie 

po uprzednim kontakcie telefonicznym pod następującymi numerami telefonów: 

• Podkowa Leśna-Dębak: 22 729 80 71 wew.112 

• Biała Podlaska: 83 311 11 98 

• Czerwony Bór: 86 215 35 25 

• Linin: 22 736 16 14 

• Zespół Obsługi Cudzoziemców Taborowa: (47) 72 175 43 

• Grupa- Dragacz: 52 320 60 55 

• Białystok: 85 662 35 03 

• Łuków: 25 798 92 71 

• Kolonia Horbów: 83 375 73 80 

• Bezwola: 83 342 37 89 

Infolinia dla Cudzoziemców: 22 112 02 06 

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących pomocy socjalnej dla osób ubiegających się o 

udzielenie ochrony międzynarodowej prosimy o zgłaszanie ich na adres poczty 

elektronicznej: dps@udsc.gov.pl 

 

2.2. System pomocy socjalnej 
 

Kto i kiedy może uzyskać pomoc 
 

Pomoc socjalna przysługuje każdemu cudzoziemcowi, który złożył wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej w Polsce z wyjątkiem sytuacji określonych w ustawie o udzielaniu ochrony 

cudzoziemcom – wyjątki w materiałach poniżej. 

W ciągu dwóch dni po złożeniu wniosku należy zgłosić się w celu rejestracji do jednego z dwóch 

ośrodków recepcyjnych Departamentu Pomocy Socjalnej: 

• do ośrodka recepcyjnego w Białej Podlaskiej; 

• do ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku. 

mailto:dps@udsc.gov.pl
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UWAGA! 

Jeżeli cudzoziemiec nie zgłosi się do ośrodka recepcyjnego w ciągu dwóch dni, procedura o udzielenie 

ochrony międzynarodowej zostanie umorzona. 

 

 
Rodzaje przyznawanej pomocy 
  

Cudzoziemiec w ośrodku otrzymuje: 

• zakwaterowanie; 

• wyżywienie; 

• zwrot kosztów za przejazdy środkami komunikacji publicznej w określonych przypadkach 

tj. związanych z postępowaniem o nadanie statusu uchodźcy, stawieniem się na badania 

lekarskie lub szczepienia ochronne czy w innych uzasadnionych przypadkach; 

• stałą pomoc pieniężną na zakup środków higieny osobistej – 20 PLN miesięcznie oraz tzw. 

„kieszonkowe” – 50 PLN miesięcznie; 

• zapewnienie jednorazowej pomocy pieniężnej na zakup odzieży i obuwia – 140 PLN; 

• zapewnienie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie dla dzieci do 6 roku życia 

oraz dzieci realizujących obowiązek szkolny – 9 PLN dziennie. 

Cudzoziemiec poza ośrodkiem otrzymuje: 

• Świadczenie pieniężne na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium 

Polski. 

Ta forma pomocy może przysługiwać, w przypadku gdy wymagają tego względy organizacyjne 

albo wynika to z innych zapisów ustawy. 

Wysokość świadczeń na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP wynosi: 

 

Ilość członków rodziny          Dzienna kwota na 1 osobę          Miesięczna kwota na 1 osobę 

 

1 osoba                                   25 PLN (ok. 6,25 EUR)                   750 PLN (ok. 187,5 EUR) 

2 osoby                                   20 PLN (ok. 5 EUR)                        600 PLN (ok. 150 EUR) 

3 osoby                                   15 PLN (ok. 3,75 EUR)                   450 PLN (ok. 112,5 EUR) 

4 osoby                                   12,50 PLN (ok. 3 EUR)                   375 PLN (ok. 93,75 EUR) 

 

Ponadto wszystkim cudzoziemcom niezależnie od formy pomocy przysługuje: 
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• Zapewnienie dostępu do szkół publicznych oraz niezbędnych pomocy 

dydaktycznych (podręczniki oraz wyprawki) 

• Możliwość bezpłatnej nauki języka polskiego, sale edukacyjne w każdym ośrodku; 

• Opieka medyczna koordynowana przez Petra Medica Sp. z. o. o. w Warszawie, na podstawie 

umowy zawartej z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, która obejmuje: 

– opiekę lekarzy w ośrodku – ambulatoria, w których pomocy medycznej udzielają lekarz 

oraz pielęgniarki. 

– leczenie specjalistyczne (w tym opiekę stomatologiczną). 

– opiekę psychologiczną – w ośrodkach dla cudzoziemców dostępny jest psycholog, 

z którego pomocy mogą skorzystać również osoby korzystające ze świadczeń poza 

ośrodkiem. 

• Pomoc w dobrowolnym powrocie. 

Informacje o opiece medycznej można uzyskać od pracowników Petra Medica pod tel. 22 112-02-

06. 

 

Zakończenie pomocy 
 

Okres udzielania pomocy socjalnej kończy się po otrzymaniu decyzji ostatecznej w procedurze o 

udzielenie ochrony międzynarodowej. w terminach określonych w ustawie. 

Cudzoziemcy którzy otrzymają decyzję pozytywną w ciągu 60 dni mogą złożyć wniosek 

o Indywidualny Program Integracyjny realizowany przez powiatowe jednostki pomocy rodzinie 

na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Podstawa prawna 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. 2019 poz. 1666 

 

 Małoletni bez opieki 
 

Małoletni bez opieki 

Kwestie dotyczące małoletnich bez opieki ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej 

regulują: 

• ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz 

• ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

https://www.gov.pl/udsc/dobrowolny-powrot
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001666
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Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony organ 

Straży Granicznej, który przyjął od małoletniego bez opieki deklarację zamiaru złożenia wniosku 

o udzielenie ochrony międzynarodowej, występuje do sądu opiekuńczego właściwego ze względu 

na miejsce pobytu małoletniego z wnioskiem o ustanowienie kuratora do reprezentowania 

małoletniego w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, przekazania 

do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia 604/2013, udzielenia pomocy 

socjalnej oraz udzielenia pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia oraz umieszczenie 

małoletniego w pieczy zastępczej (art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ). Sąd ustanawia kuratora niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 3 dni. 

W imieniu małoletniego wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej składa kurator 

albo przedstawiciel organizacji międzynarodowej lub pozarządowej zajmującej się udzielaniem 

pomocy cudzoziemcom, w tym pomocy prawnej ( art.26 ust.2 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 

Organ Straży Granicznej, który przyjął deklarację małoletniego bez opieki o zamiarze złożenia 

wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej lub wniosek małoletniego bez opieki o udzielenie 

ochrony międzynarodowej albo, któremu inne państwo członkowskie przekazało małoletniego 

bez opieki na podstawie rozporządzenia 604/2013 doprowadza małoletniego bez opieki do rodziny 

zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu interwencyjnego. Jednocześnie organ ten występuje z wnioskiem do sądu 

opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego o umieszczenie go w pieczy 

zastępczej. 

Małoletni bez opieki przebywa w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia 

rodzinnego lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego do czasu wydania 

orzeczenia przez sąd opiekuńczy, który zgodnie z art. 61 ust. 7 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozpoznaje wniosek o umieszczenie małoletniego 

w pieczy zastępczej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni. 

Zgodnie z art. 63 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

koszty pobytu małoletniego bez opieki w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia 

rodzinnego lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego oraz koszty opieki 

medycznej, od dnia złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej do zakończenia 

postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej decyzją ostateczną, są finansowane 

z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, 

ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu. 

Opieka medyczna i psychologiczna dla małoletnich cudzoziemców bez opieki przebywających 

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych realizowana jest w miejscowości, na terenie 

której znajduje się placówka. 
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2.3. Ośrodki dla cudzoziemców 
 

Kontakt do ośrodków 
 

Województwo Kujawsko-Pomorskie 

• Grupa koło Grudziądza 

ul. Libeckiego 1 

86-134 Dragacz 

tel./fax 052 332-50-54, mail: osrodek.grupa@udsc.gov.pl 

Województwo Lubelskie 

• Bezwola 

Bezwola 107 

21-310 Wohyń 

tel./fax 083 342-26-99, mail: bezwola@udsc.gov.pl 

  

• Biała Podlaska (tymczasowo przekształcony w strzeżony ośrodek Straży Granicznej) 

ul. Dokudowska 19 

21-500 Biała Podlaska 

tel. 47 811 22 01 

fax 83 342 17 25, mail: biala.podlaska@udsc.gov.pl 

  

• Łuków 

Hotel Polonia 

al. Kościuszki 29 

21-400 Łukow 

tel./fax 025 798-25-43, mail: lukow@udsc.gov.pl 

  

• Kolonia Horbów (tymczasowy ośrodek recepcyjny) 

Horbów 26A 

21-512 Zalesie 

tel./fax 083 375-73-84, mail: horbow@udsc.gov.pl 

Województwo Mazowieckie 

• Dębak – Ośrodek Recepcyjny 

Podkowa Leśna-Dębak 

05-805 Otrębusy 

tel. 022 729- 80-71 

fax 022 729-80-87, mail: debak@udsc.gov.pl 

  

• Linin 

05-530 Góra Kalwaria 

mailto:osrodek.grupa@udsc.gov.pl
mailto:bezwola@udsc.gov.pl
mailto:biala.podlaska@udsc.gov.pl
mailto:lukow@udsc.gov.pl
mailto:horbow@udsc.gov.pl
mailto:debak@udsc.gov.pl
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tel. 022 736-16-14, 736-27-98 

fax 022 736-16-14, mail: linin@udsc.gov.pl 

• Zespół Obsługi Cudzoziemców w Warszawie (dla osób korzystających ze świadczeń poza 

ośrodkiem) 

ul. Taborowa 33 

02-699 Warszawa 

tel./fax (47) 72-175-42, (47) 72-174-95, 

Województwo Podlaskie 

• Białystok 

Zajazd “Budowlani” 

ul. Bitwy Białostockiej 7 

15-102 Białystok 

tel.fax 085 675-00-91, mail: osrodek.bialystokbud@udsc.gov.pl 

  

• Czerwony Bór 

Czerwony Bór 24/1 

18-400 Łomża 

tel./fax 086 215-00-28, 215-35-34, mail: osrodek.czerwonybor@udsc.gov.pl 

 

Kto może wejść na teren ośrodka? 
 

Poza mieszkańcami ośrodka i jego pracownikami na teren ośrodka mogą wejść: 

 

cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej, korzystający z pomocy socjalnej 

– po otrzymaniu zgody kierownika ośrodka; 

pozostałe osoby – po udzieleniu zgody przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców; 

przedstawiciele Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców mogą 

wejść na teren ośrodka – po uprzednim zawiadomieniu kierownika ośrodka. 

W celu uzyskania zgody Szefa Urzędu na wejście do ośrodka należy wypełnić wniosek i przesłać na 

adres: dps@udsc.gov.pl. 

 

W celu usprawnienia procedury uzyskiwania zgody na odbycie wizyty w ośrodku uprzejmie prosimy o 

występowanie ze stosownym wnioskiem co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. 

Należy pamiętać, że wejście na teren ośrodka dla cudzoziemców jest możliwe jedynie w dni robocze. 

Przypominamy, że w przypadku składania wniosku przez osobę prawną (fundację, stowarzyszenie, 

spółkę) wniosek powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu 

zgodnie z KRS. 

 

mailto:linin@udsc.gov.pl
mailto:osrodek.bialystokbud@udsc.gov.pl
mailto:osrodek.czerwonybor@udsc.gov.pl
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Informacja dla przedstawicieli mediów: 

 

Pracownicy oraz mieszkańcy ośrodków nie mają obowiązku udzielania wywiadów. W celu uzyskania 

stosownych informacji prosimy o kontakt z Rzecznikiem Prasowym. 

 

 

 

 

2.4. Dobrowolny powrót 
 

Komu przysługuje pomoc w dobrowolnym 
powrocie? 
 

Komu przysługuje pomoc w dobrowolnym powrocie? 

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców udziela pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju, 

do którego cudzoziemiec ma prawo wjazdu, osobom, które otrzymały decyzje o umorzeniu 

postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej z powodu wycofania wniosku o udzielenie 

tejże ochrony. 

 

Gdzie złożyć wniosek? 
Jeżeli cudzoziemiec, który ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej, decyduje, że zamierza 

wrócić do ojczyzny, powinien złożyć: 

1. wniosek o udzielenie pomocy w dobrowolnym powrocie do Departamentu Pomocy Socjalnej 

UdSC 

oraz 

2. wniosek o umorzenie postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej w związku 

z zamiarem dobrowolnego powrotu do Departamentu Postępowań Uchodźczych UdSC. 

 

Jeżeli natomiast cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie pomocy w dobrowolnym powrocie 

po otrzymaniu decyzji o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, powinien pamiętać, by złożyć aplikację o pomoc w dobrowolnym powrocie 

w terminie max. 30 dni liczonych od dnia, w którym decyzja w przedmiocie udzielenia ochrony 

międzynarodowej stała się ostateczna. 

Wnioski można składać osobiście lub przesyłać je listownie na adres: 
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Urząd do Spraw Cudzoziemców 

Taborowa 33 

02-699 Warszawa 

 

Kto organizuje podróż? 
Składając wniosek o pomoc w dobrowolnym powrocie cudzoziemiec określa preferowanego 

przez siebie organizatora podróży: Urząd do Spraw Cudzoziemców lub Międzynarodową organizację 

do Spraw Migracji (IOM). Jeżeli decyduje, aby jego powrót został zorganizowany przez IOM powinien 

również wypełnić aplikację Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. 

 

 

Co obejmuje pomoc w dobrowolnym 
powrocie? 
Niezależnie od dokonanego wyboru pomoc w dobrowolnym powrocie obejmuje: 

• indywidualne doradztwo w kwestii dobrowolnego powrotu; 

• zakup biletu na podróż; 

• pokrycie opłat związanych z uzyskaniem dokumentu podróży, niezbędnych wiz i zezwoleń; 

• udzielenie pomocy pieniężnej na wyżywienie w podróży; 

• zapewnienie opieki medycznej w podróży w sytuacjach szczególnych. 

Dodatkowo pomoc w dobrowolnym powrocie organizowana przez IOM obejmuje: 

• asystę w wyjeździe 

• udzielenie cudzoziemcowi pomocy w tranzycie 

UWAGA: 

W przypadku, gdy cudzoziemiec oczekuje na dobrowolny powrót, okres udzielania pomocy socjalnej 

i opieki medycznej przedłuża się do dnia, w którym powinien opuścić terytorium Polski w ramach 

pomocy w dobrowolnym powrocie. 

Ważne jest to zwłaszcza w przypadku osób, które otrzymały decyzje o odmowie udzielenia ochrony 

międzynarodowej. Zachowanie prawa do pomocy socjalnej i opieki medycznej 

gwarantuje złożenie oświadczenia, w którym cudzoziemiec informuje, że aplikował o pomoc 

w dobrowolnym powrocie do IOM. Oświadczenie powinno być złożone max. w terminie 

30 dni liczonych od dnia, w którym decyzja w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej stała 

się ostateczna. 
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Ile razy można skorzystać z pomocy? 
Pomocy w dobrowolnym powrocie można udzielić cudzoziemcowi raz na 2 lata. 

 

Podstawa prawna i dane kontaktowe 
Dobrowolne powroty organizowane są na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, ustawy o cudzoziemcach oraz Porozumienia zawartego 

między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji RP a Międzynarodową Organizacją do Spraw 

Migracji w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających 

terytorium RP z dnia 12 lipca 2005 r. 

Dodatkowe informacje na temat pomocy w dobrowolnym powrocie można uzyskać 

w Departamencie Pomocy Socjalnej UdSC pod numerem telefonu: (47) 72 174 58. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji 

za pośrednictwem IOM mogą uzyskać więcej informacji na stronie http://avr.iom.pl/ lub 

pod numerami telefonu: (22) 628 24 13, (22) 623 81 85 i (22) 623 81 88. 

Podstawa prawna 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. 2019 poz. 1666 

 

2.5. Informacje o wypłatach świadczeń pieniężnych 
 

Informacje o wypłatach świadczeń pieniężnych 

Od stycznia 2019 r. wypłaty we wszystkich ośrodkach odbywają się przekazem pocztowym. 

W związku z powyższym Urząd nie jest w stanie określić z wyprzedzeniem dokładnej daty otrzymania 

świadczenia przez cudzoziemca. 

 

3. Bezpłatna pomoc prawna 
 

3.1. Bezpłatna pomoc prawna - informacje ogólne 
 

Informacja prawna 

Osobie, która złożyła wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (wnioskodawcy) 

i cudzoziemcowi, wobec którego toczy się postępowanie w sprawie pozbawienia go statusu uchodźcy 

lub ochrony uzupełniającej, przysługuje nieodpłatna informacja prawna w postępowaniu w pierwszej 

http://avr.iom.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001666
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instancji. 

Nieodpłatna informacja prawna polega na poinformowaniu cudzoziemca o obowiązujących 

przepisach prawnych z zakresu udzielania ochrony międzynarodowej, pozbawiania statusu uchodźcy 

lub ochrony uzupełniającej i przepisach regulujących postępowanie przed organami administracji 

publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach z tego zakresu, przy uwzględnieniu 

szczególnej sytuacji tych osób. 

Nieodpłatnej informacji prawnej udzielają pracownicy Departamentu Postępowań Uchodźczych 

w Warszawie (ul. Taborowa 33) i Białej Podlaskiej (ul. Dokudowska 19). 

Pomoc prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje wnioskodawcy i cudzoziemcowi, wobec którego została 

wydana decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, który działa 

bez adwokata lub radcy prawnego. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie przysługuje cudzoziemcowi, wobec którego została wydana decyzja 

o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy uzyskuje dochód 

większy niż 100% kryteriów dochodowych określonych w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej. Adwokat albo radca prawny, którzy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej, 

albo organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, uprawniona 

do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej informują cudzoziemca, wobec którego została wydana 

decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, przed złożeniem przez niego 

oświadczenia, o wysokości dochodu, powyżej którego nie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. 

Cudzoziemiec, wobec którego została wydana decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub 

ochrony uzupełniającej, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne 

oświadczenie, że nie uzyskuje dochodu, o którym mowa powyżej. 

Cudzoziemiec uprawniony przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne 

oświadczenie zawierające deklarację, że w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej 

albo pozbawienia go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej nie ustanowił adwokata ani radcy 

prawnego. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

• sporządzenie odwołania od decyzji o: 

• odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej, 

• umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, 

• przekazaniu wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego 

za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i umorzeniu 

postępowania, 

• uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny, 

• odmowie uwzględnienia oświadczenia wnioskodawcy o zamiarze dalszego ubiegania 

się o udzielenie ochrony międzynarodowej, 

• pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

• zastępstwo prawne w postępowaniu odwoławczym w sprawie: 

• udzielenia ochrony międzynarodowej, 
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• przekazania wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego 

za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, 

• pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście: 

• adwokat, radca prawny albo 

• osoba niebędąca adwokatem ani radcą prawnym, zatrudniona w organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego, uprawnionej do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

Adwokat albo radca prawny może odmówić z ważnych powodów udzielenia nieodpłatnej pomocy 

prawnej, informując cudzoziemca uprawnionego o innych adwokatach, radcach prawnych lub 

osobach, udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze województwa. Osoba udzielająca 

nieodpłatnej pomocy prawnej może odmówić z ważnych powodów udzielenia nieodpłatnej pomocy 

prawnej. Organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego uprawniona 

do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zatrudniająca tą osobę, informuje cudzoziemca 

uprawnionego o adwokatach, radcach prawnych lub osobach udzielających nieodpłatnej pomocy 

prawnej na obszarze województwa. 

Adwokat albo radca prawny są obowiązani zapewnić zastępstwo, w przypadku gdy osobiście nie będą 

w stanie udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej. W przypadku gdy zatrudniona w organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego uprawnionej do udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej osoba nie będzie w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej, 

organizacja ta jest obowiązana zapewnić zastępstwo innej osoby. 

Cudzoziemiec uprawniony może korzystać w postępowaniu odwoławczym z nieodpłatnej pomocy 

prawnej udzielanej tylko przez jednego adwokata, radcę prawnego albo jedną osobę udzielającą 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Cudzoziemiec uprawniony okazuje adwokatowi, radcy prawnemu albo osobie udzielającej 

nieodpłatnej pomocy prawnej, przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej dokument 

potwierdzający tożsamość i oryginał decyzji. Do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej konieczne 

jest udzielenie przez cudzoziemca uprawnionego adwokatowi, radcy prawnemu albo osobie 

udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej pełnomocnictwa na piśmie. Adwokat, radca prawny 

albo osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej zamieszczają niezwłocznie na oryginale decyzji 

klauzulę o podjęciu się w określonej dacie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcowi 

wskazanemu jako adresat decyzji. 

Szef Urzędu prowadzi listę organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego, uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Informacje o radcach 

prawnych, adwokatach i organizacjach pozarządowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego wpisanych na listę są umieszczane na stronie internetowej urzędu obsługującego Szefa 

Urzędu. 
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3.2. Lista organizacji pozarządowych udzielających nieodpłatnej 

pomocy prawnej 
 

Fundacja – Instytut na Rzecz Państwa Prawa 

ul. Chopina 14 lok. 70, 20-023 Lublin 

tel./fax: +48 81 743 68 05 

www.panstwoprawa.org 

  

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa 

tel./fax. + 48 22 621 51 65 

www.interwencjaprawna.pl 

  

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć 

ul. Krowoderska 11/7, 31-141 Kraków 

tel. 012 633 72 23, Fax 012 423 32 77 

www.pomocprawna.org 

 

4. Azyl 
 

4.1. Procedura udzielania azylu 
 

Kto może złożyć wniosek o udzielenie 
azylu? 
Azyl (którego nie należy mylić z ochroną międzynarodową, tj. statusem uchodźcy i ochroną 

uzupełniającą) jest udzielany na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom, gdy jest to niezbędne 

do zapewnienia im ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wnioski o udzielenie azylu rozpatruje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 

 

http://panstwoprawa.org/
http://interwencjaprawna.pl/
http://www.pomocprawna.org/
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W jaki sposób złożyć wniosek o udzielenie 
azylu? 
Wniosek o udzielenie azylu może być złożony podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

albo podczas pobytu za granicą. Wniosek składa się bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców. Wniosek może dotyczyć także innych osób, w szczególności małżonka wnioskodawcy 

czy małoletnich dzieci. Małżonek wnioskodawcy musi wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku 

o udzielenie azylu w jego imieniu oraz w imieniu jego małoletniego dziecka. Zgoda ta stanowi dla 

wnioskodawcy pełnomocnictwo do działania w imieniu ww. osób. 

  

Nie ma specjalnego formularza wniosku o udzielenie azylu, natomiast wniosek o udzielenie azylu 

musi zawierać: 

•  dane wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie azylu, 

• określenie kraju pochodzenia wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca 

występuje, 

• określenie istotnych zdarzeń będących przyczyną ubiegania się o azyl. 

  

Cudzoziemiec, który składa wniosek o udzielenie azylu, przebywając na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jest obowiązany poddać się pobraniu odcisków linii papilarnych i fotografowaniu. Jeżeli 

osoba przebywa za granicą, jest obowiązana dołączyć do wniosku fotografię i po przybyciu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu udziału w postępowaniu 

w sprawie o udzielenie azylu lub w związku z udzieleniem jej azylu – poddać się pobraniu odcisków 

linii papilarnych. 

Pobranie odcisków linii papilarnych oraz fotografowanie cudzoziemca zapewnia komendant oddziału 

Straży Granicznej, obejmującego terytorialnym zasięgiem działania m.st. Warszawę. W przypadku 

gdy cudzoziemiec nie wykonuje ww. obowiązków, jego wniosek o udzielenie azylu pozostawia się 

bez rozpoznania. 

Małoletni bez opieki w postępowaniu o udzielenie azylu mają dodatkowo prawo do uzyskania 

tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca oraz do uzyskania pomocy socjalnej. 

 

4.2. Postępowanie w sprawie udzielenia azylu 
 

Azyl – Poufność 
Osoby, które ubiegają się o azyl znajdują się pod szczególną ochroną. Dane cudzoziemca, 

na podstawie których jest możliwe ustalenie, że jest w toku lub zakończyło się postępowanie 

w sprawie udzielenia albo pozbawienia azylu bądź też cudzoziemcowi udzielono albo odmówiono 
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udzielenia azylu, nie mogą być udostępniane ani pozyskiwane od podmiotów, wobec których istnieje 

uzasadnione domniemanie, że dopuszczają się prześladowań lub wyrządzają poważną krzywdę. 

 

Azyl – Język postępowania 
Postępowanie w sprawie udzielenia azylu jest prowadzone w języku polskim. Tłumaczenie na język 

polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dopuszczonych jako dowód w postępowaniu 

w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej lub azylu, zapewnia, w razie potrzeby, Szef Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców. Jeżeli zaistnieje konieczność uzyskania od wnioskodawcy dodatkowych 

informacji, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może wezwać go w celu przesłuchania lub złożenia 

wyjaśnień . Przesłuchanie odbędzie się w języku zrozumiałym dla cudzoziemca, w obecności 

tłumacza, którego zapewnia organ prowadzący postępowanie. 

 

Azyl – Decyzja 
Postępowanie w sprawie udzielenia azylu kończy się wydaniem  decyzji. Decyzja w sprawie udzielenia 

azylu jest wydawana w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (termin ten może zostać 

przedłużony do 15 miesięcy). Ww. termin dotyczy postępowania prowadzonego przez Szefa Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców w I instancji. Od decyzji wydanej w I instancji przysługuje wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy do tego samego organu. Bez korzystania z prawa do wystąpienia 

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 

 

Azyl – Doręczenia 
W postępowaniu w sprawie udzielenia azylu pisma doręcza się osobom fizycznym pod wskazanym 

przez te osoby adresem albo w każdym miejscu, w którym się adresata zastanie. Doręczenie może 

mieć również formę elektroniczną. 

 

5. Wejście na teren ośrodka dla 
cudzoziemców 

 

Kto może wejść na teren ośrodka? 
Poza mieszkańcami ośrodka i jego pracownikami na teren ośrodka mogą wejść: 

• cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy korzystający z pomocy socjalnej – 

po otrzymaniu zgody kierownika ośrodka; 

• pozostałe osoby – po udzieleniu zgody przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców; 
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• przedstawiciele Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców 

mogą wejść na teren ośrodka – po uprzednim zawiadomieniu kierownika ośrodka. 

Jak uzyskać zgodę na wejście do ośrodka? 

W celu uzyskania zgody Szefa Urzędu na wejście do ośrodka należy wypełnić wniosek i przesłać na 

adres: dps@udsc.gov.pl 

W celu usprawnienia procedury uzyskiwania zgody na odbycie wizyty w ośrodku uprzejmie prosimy o 

występowanie ze stosownym wnioskiem co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą. 

Należy pamiętać, że wejście na teren ośrodka dla cudzoziemców jest możliwe jedynie w dni robocze. 

Przypominamy, że w przypadku składania wniosku przez osobę prawną (fundację, stowarzyszenie, 

spółkę) wniosek powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu 

zgodnie z KRS. 

Informacja dla przedstawicieli mediów 

Pracownicy oraz mieszkańcy ośrodków nie mają obowiązku udzielania wywiadów. 

W celu uzyskania stosownych informacji prosimy o kontakt z Rzecznikiem Prasowym. 

6. Zasady odbioru dokumentu podróży 
 

Zasady odbioru dokumentu podróży 
zdeponowanego na czas prowadzenia 
procedury o udzielenie ochrony 
międzynarodowej: 
Po uzyskaniu decyzji, która kończy postępowanie o udzielenie ochrony międzynarodowej, 

cudzoziemiec odbiera paszport osobiście. 

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru dokumentu podróży z powodu choroby, 

niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, odbioru paszportu może dokonać 

pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym sporządzonym przed notariuszem do 

odbioru dokumentu i dokumentem zaświadczającym brak możliwości odbycia podróży do osobistego 

stawienia się po odbiór dokumentu. Jeżeli dokumenty napisane są w innym języku niż język polski, 

należy je przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego. 

Paszporty odbiera się w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w 

Warszawie, od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 14:00. 

Odbiór następuje w okienku nr 4, po uprzednim wypełnieniu wniosku. 

Nie ma konieczności umawiania się wcześniej po odbiór dokumentu podróży. 

 

http://mailto:dps@udsc.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/udsc/rzecznik-prasowy-udsc

