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OCHRONA MIĘDZYNARODOWA

KIM BYŁI OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STATUS
UCHODŹCY W POLSCE W 2018 R.?

POLSKA

Eurostat

Federacja Rosyjska 2715 osoby / 66,06 %
Ukraina: 465 osoby / 11,31 %
Tadżykistan: 140 osoby / 3,41 %
Osoby ubiegające
się o status
uchodźcy ogółem

Armenia: 70 osoby / 1,7 %

4110

Inne: 650 osoby / 15,82 %

Irak: 70 osoby / 1,7 %

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY STATUSEM UCHODŹCY
A OCHRONĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ?
„Aby otrzymać status uchodźcy, należy
wykazać istnienie uzasadnionej obawy
viprzed prześladowaniem z przyczyn
wymienionych w Konwencji Genewskiej.
Cudzoziemcy, którzy nie kwalifikują się
do uzyskania statusu uchodźcy, mogą
otrzymać ochronę uzupełniającą.
Ochronę
uzupełniającą
udziela
się,
jeżeli powrót cudzoziemca do kraju
pochodzenia związany jest z realnym
ryzykiem poniesienia poważnej krzywdy
związanej z karą śmierci lub egzekucją,
torturami, nieludzkim lub poniżającym
traktowaniem lub karaniem, lub poważnym
i zindywidualizowanym zagrożeniem życia
lub zdrowia wynikającym z powszechnego
stosowania przemocy wobec ludności
cywilnej
w
międzynarodowym
lub
wewnętrznym konflikcie zbrojnym, i
dlatego też cudzoziemiec nie chce wrócić
do kraju pochodzenia.

Istnieją również trzy inne krajowe formy
ochrony cudzoziemców w Polsce. Na
przykład, jeżeli zobowiązanie do powrotu
cudzoziemca byłoby sprzeczne z Europejską
Konwencją Praw Człowieka z 1950 roku
(m.in. zagrożone byłoby jego życie,
wolność od tortur, prawo do poszanowania
życia prywatnego lub rodzinnego) lub
Konwencją o prawach dziecka z 1989 roku,
cudzoziemcowi można udzielić zgody na
pobyt z przyczyn humanitarnych. Jeśli
cudzoziemcowi nie można udzielić zgody
na pobyt humanitarny, można mu udzielić
zgody na pobyt tolerowany w sytuacji, gdy
nie można go wydalić ze względu na ryzyko
naruszenia podstawowych praw człowieka.
Dodatkowo, gdy jest to w interesie Polski,
cudzoziemcowi może zostać przyznany
azyl w celu ochrony.

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH OCHRONĄ MIĘDZYNARODOWĄ
WEDŁUG TYPU OCHRONY W 2018 ROKU
UDSC - 2018, dane na 14. 05. 2019
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14 - 17: 245 osoby / 5,95%
18 - 34: 1265 osoby / 30,75%
35 - 64: 935 osoby / 22,72%
65+ : 45 osoby / 1,09%
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INTEGRACJA OSÓB OBJĘTYCH OCHRONĄ
MIĘDZYNARODOWĄ W POLSCE W 2017 ROKU
Tytuł programu

INTEGRACJA W POLSCE W KONTEKŚCIE
EUROPEJSKIM
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włącza integrację grup uchodźczych do głównego nurtu polityki (mainstreaming), należy

edukacji, nawet mimo istniejących w Polsce rozwiązań prawnych wspierających edukację

odnotować, że Polska wraz z Francją (w okresie badania), Słowenią i Węgrami realizowała ten

dzieci z doświadczeniem migracyjnym, w tym uchodźczym (funkcja pomocy nauczyciela,

obszar najgorzej, nie oferując krajowych narzędzi strategicznego zarządzania integracją.

oddziały przygotowawcze, dodatkowe lekcje języka polskiego i zajęcia wyrównawcze). Jest
to konsekwencja wspomnianej luki między ramami prawnymi a ich implementacją. Podczas

W porównaniu z pozostałymi analizowanymi państwami Grupy Wyszehradzkiej, Polska we

gdy w zakresie oceny ram prawnych Polska zbliża się do Czech, w etapach opracowywania

wszystkich ewaluowanych obszarach integracji wypada przeciętnie – w punktowej ocenie

polityk, a zwłaszcza implementacji i współpracy pozostaje daleko w tyle. Ponadto spośród

obszarów plasuje się pomiędzy ocenianymi wyżej w praktycznie wszystkich obszarach

analizowanych państw wyszehradzkich jedynie Czechy dysponują strategią integracyjną

Czechami a słabiej ocenianymi Węgrami (badanie NIEM nie jest realizowane na Słowacji).

dla beneficjentek i beneficjentów ochrony międzynarodowej, jakiej brakuje w Polsce i na

Największy dystans występuje między Polską a Czechami, gdzie Czechy wypadają wyraźnie

Węgrzech.

lepiej, oraz między Polską i Węgrami, gdzie Węgry ocenione są znacznie niżej, można
zaobserwować w obszarach mieszkalnictwa, kwalifikacji zawodowych oraz zatrudnienia.
Wyraźną różnicę można też dostrzec między Czechami a Polską i Węgrami w obszarze

Krajowa strategia integracji beneficjentek i
beneficjentów ochrony międzynarodowej.
Krajowa strategia integracji beneficjentek i
beneficjentów ochrony międzynarodowej z
określonym krajowym budżetem.
Krajowa strategia integracji beneficjentek i
beneficjentów ochrony międzynarodowej bez
określonego krajowego budżetu.

INTEGRACJA

Brak krajowej strategii integracji beneficjentek i
beneficjentów ochrony międzynarodowej.
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Eurobarometer 84 (11/2015), 87 (05/2017), 90 (11/2018)
Ponad trzy lata po tym, jak w krajach V4
o 5 i Francja o 8 punktów procentowych.
gwałtowanie nasiliły się negatywne postawy
W grupie państw V4, częściowa zmiana nawobec migracji, często napędzane nieznastąpiła w Polsce i na Węgrzech. Ma ona swoje
jdującymi potwierdzenia w rzeczywistości
źródło przede wszystkim w pozytywnych
lękami, sondaże Eurobaromteru wciąż nie
doświadczeniach z imigracją z UE, a w przywykazują dużych zmian, szczególnie jeśli
padku Węgier także w zmianie nastrojów po
chodzi o imigrację spoza UE. Postawy w krazamknięciu szlaku bałkańskiego. Z drugiej
jach V4 silnie kontrastują z wyższą i rosnącą
strony, badania pokazują, że postawy w
liczbą pozytywnie nastawionych obywateli i
Czechac wobec wszystkich typów migracji
obywatelek w większości krajów UE, w tym
stają się bardziej negatywne. Obywatele i
także w tych z największą liczbą osób ubieobywatelki krajów V4 mają też coraz bargających się o ochronę międzynarodową.
dziej niechętne nastawienie do Wspólnej
Od roku 2015, Włochy odnotowały wzrost
Europejskiej Polityki Migracyjnej, pomimo
udziału respondentów i respondentek
zaprzestania programu obowiązkowej relopostrzegających imigrację spoza UE jako
kacji uchodźców i uchodźczyń.
pozytywną o 4 punkty procentowe, Niemcy

11/2015 yes 37 %
05/2017 yes 39 %
11/2018 yes 36 %

POSTAWY WOBEC MIGRACJI

POLSKA

POSTAWY WOBEC MIGRACJI W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ WG BADANIA STANDARDOWY EUROBAROMETR

EU
EU

POLSKA
ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA MIGRACJI W PL

JAK DOBRZE POINFORMOWANE O MIGRACJI SĄ SPOŁECZEŃSTWA W PAŃSTWACH WYSZEHRADZKICH?

WEDŁUG PANI/PANA WIEDZY, JAKI JEST PROCENT IMIGRANTEK I IMIGRANTÓW* W CAŁEJ POPULACJI PANA/PANI KRAJU?

Special Eurobarometer 469 (12/2017)
Jednym z warunków zdolności społeczeństwa
do wyrażania kompetentnego stanowiska jest
poziom świadomości danego zagadnienia.
Dlatego też Eurobarometr przeprowadził
ankietę , która koncentrowała się na poziomie
świadomości migracji wśród obywateli i
obywatelek Europy. W odpowiedzi na pytanie
o własną ocenę swojej wiedzy na temat
kwestii związanych z imigracją i integracją,
obywatele i obywatelki krajów V4 (z wyjątkiem
Polski) przyznawali się do niższego niż średnia
europejska poziomu takiej wiedzy. Relatywny
brak wiedzy wśród osób pytanych ujawnił
się poprzez nieumiejętność oszacowania
właściwego udziału imigrantek i imigrantów
spoza UE w całej populacji danego kraju.
Najmniej dokładnych odpowiedzi udzielali
obywatele i obywatelki Polski oraz Słowacji,
gdzie szacunki dziesięciokrotnie przewyższały
rzeczywisty stan. Niższy poziom świadomości
prowadził także do przeszacowania stosunku

Eurostat / *Imigrantki i imigranci spoza UE
liczby nielegalnych do legalnych imigrantów
(SE/469 - QA1).
Sposobem na wzrost świadomości są
regularne kontakty z cudzoziemcami w
różnych sytuacjach w codziennym życiu. To
właśnie w krajach, w których takie interakcje
są najrzadsze, opisane szacunki były najmniej
dokładne, kształtowane przez przekaz
ze strony mediów i polityków, które to
środowiska mają tendencję do pokazywania
przesadnie dużej skali migracji, nieraz w
negatywnym kontekście, sprzyjając w ten
sposób formowaniu się uprzedzeń łączących
migracje z nielegalnością lub przestępczością.
Badania pokazały także, że kraje, w których
panują
najbardziej
niechętne
postawy
wobec imigracji spoza UE to te same kraje, w
których intensywność kontaktów pomiędzy
większością populacji a imigrantami i
imigrantkami jest najniższa.

DO JAKIEGO STOPNIA, WEDŁUG PANI/PANA OCENY,JEST PANI/
PAN POINFORMOWANA/-Y O IMIGRACJI I SPRAWACH DOTYCZĄCYCH IMIGRACJI?
W ogóle nie
poinformowana/-y
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PRZECIĘTNIE, JAK CZĘSTO MA PAN/PANI KONTAKT
Z IMIGRANTKAMI I IMIGRANTAMI?
Nie wiem

2%

3%

6%

3%

2%

65%

53%

80%

37%

15%

Niezbyt dobrze
poinformowana/-

50%

CZ

Rzadsze interakcje niż raz na 46%
tydzień

46%

30%

33%

Całkiem dobrze
poinformowana/-y

4%

Bardzo dobrze
poinformowana/-y

CZ SK PL HU EU

Kontakty raz na tydzień
Codzienne kontakty w
trzech lub więcej różnych
sytuacjach
Codzienne kontakty w
jednej lub dwóch różnych
sytuacjach

23%
22%

4%

20%

3%

2%
19%

9%

16%

12%
11%
1%
7%

26%

CZ SK PL HU EU

POZA SYSTEMEM KWOTOWYM

POLSKA

RETORYKA I PRAKTYKA
Pomimo

pozwu

2017

przez

r.

Europejskiego

złożonego
Komisję

Trybunału

w

grudniu

Europejską

do

Zdaniem
ten

premiera

sposób

Morawieckiego

Polska

„w

dużym

w

stopniu

selektywnego

przyjmowania

o ochronę międzynarodową

wniosków
czy trwały

publicznie przez urzędnika odpowiedzialnego
za

opracowanie

dokumentu

Sprawiedliwości

przyczynia się do uspokojenia napięć na

prace nad nowelizacją ustawy o przyznaniu

uczelnianego

przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w

wschodniej granicy UE” (2). Skalę, o której

cudzoziemcom ochrony międzynarodowej,

krytyka zwolenników PiS o anty-imigranckich

związku z niewykonaniem decyzji z 2015

mówił Morawiecki, obrazują dane Urzędu

która zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich

poglądach,

r. dotyczącej relokacji uchodźców z Grecji

do

oraz

zdymisjonowania, a prace nad polityką ustały.

i Włoch w oparciu o system kwotowy,

wniosków o ochronę międzynarodową i

negatywnie

rząd w Polsce (Prawa i Sprawiedliwości,

decyzji o przyznaniu ochrony obywatelkom

wnioskujących

niemniej z nowym premierem Mateuszem

i obywatelom Ukrainy. Praktycznie dopiero

szczytu w Brukseli w dniach 28-29 czerwca

imigranckich

Morawieckim) podtrzymywał w 2018 roku

od 2016 roku osoby z tej grupy zaczęły

2018 r., podczas którego zrezygnowano z

końcu

stanowisko przeciwne relokacji i stosował

otrzymywać decyzje przyznające ochronę (do

wdrożenia systemu kwotowego w myśl zasad

spot

dwie argumentacje w kwestii przyjmowania

2015 tylko 2 osoby otrzymały status uchodźcy,

solidarności i odpowiedzialności rząd Polski

„najeździe

uchodźców i uchodźczyń do Polski. Po

w 2016 było to już 16 osób, w 2017 - 56 a w

uznał za sukces swojej polityki.

przyniosła

pierwsze, promowano koncepcję „pomocy na

2018 – 11; w wypadku ochrony uzupełniającej

miejscu”, w krajach pochodzenia uchodźców i

to 20 osób w do 2015 i łącznie 323 osoby w

Równolegle

retoryki

skrytykowała przekaz spotu albo uznały go za

uchodźczyń (Syria) i w krajach regionu, gdzie

latach 2016-18 ). Warto zauważyć, że zmiana

nieprzyjmowania uchodźców, uznawanych

niewiarygodny wobec wcześniejszych działań.

znalazły się grupy uchodźcze, zwłaszcza z

w decyzjach pojawiła się po wypowiedzi

w

rząd

Ostatecznie PiS w skali kraju przegrał wybory

Syrii (Turcja, Jordania). W styczniu powołano

poprzedniej premier, Beaty Szydło, która w

pracował

Społeczno-gospodarczymi

do władz lokalnych. Generalnie, według

Departament Pomocy Humanitarnej (DPH)

styczniu 2016 r. w Parlamencie Europejskim

priorytetami polityki migracyjnej. Dokument

monitoringu kampanii samorządowej pod

przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod

oświadczyła, jakoby Polska przyjęła „milion

podporządkowany

rynku

kątem ksenfobii, poruszania kwestii migracji

kierownictwem czołowej polityczki PiS, Beaty

uchodźców z Ukrainy”.

pracy, nie dostrzegał praktycznie grupy

i integracji, strategia „straszenia uchodźcami”

osób

była nieskuteczna (4).

Spraw

Cudzoziemców

w

zakresie

Kempy. DPH w komunikacji zewnętrznej
prezentowało wyjazdy minister Kempy do

Analizy

miejsc, gdzie udzielano pomocy oraz kwoty

że

wydatkowane na pomoc.

utrzymywał się trend zwiększania restrykcji

wpłynąć
o

na

może

prawa

ochronę.

doprowadziła

do

jego

osób

Ustalenia

ze

Niemniej

próba

wykorzystania

nastrojów

kampanii

przez

wyborczej

prezentujący

przyszłość

antyPiS

na

poprzez
Polski

po

uchodźców/imigrantów”,
przeciwny

do

zamierzonego

efekt. Część osób popierających PiS mocno
do

większości

z

otwartej
za

nad

ochroną

był

imigrantów,

potrzebom

międzynarodową

i

w

wskazują,

niewielkim stopniu przewidywał działania
integracyjne. Mógł być jednak oczekiwanym

Z końcem roku Polska znalazła się wśród

dokumentem

założenia

państw, które odmówiły przyjęcia Global

i sekurytyzacji (3). Poza propagowaniem

polityki migracyjnej Polski. Prace nad nim

Compact on Refugees, jak i Global Compact

Jaku drugi argument, rząd podkreślał rolę

wsparcia

pokryły się z przypadającą na drugą połowę

on Migration.

Polski

„traktowanych

poza Polską poprzez „pomoc na miejscu”,

roku

jako uchodźcy” (1) osób z Ukrainy, z rejonu

Straż Graniczna na przejściu z Białorusią

wyborami

Donbasu, gdzie trwały działania wojenne.

w

polityki migracyjnej zostały zaprezentowane

w

przyjmowaniu

politycznego

strażniczych

dyskusyjnego,

migracyjnej

w

dyskursu

organizacji

spotkania

podczas

polskiej

dla

Terespolu

grup

polityce

uchodźczych

kontynuowała

daleko

praktykę

kampanię

określającym

przed

październikowymi

samorządowymi.

Gdy

plany

1) Wywiad Premiera Mateusza Morawieckiego dla CNN w dniu 25 stycznia 2018 r.

Migration in Central Europe, Praga 2019.

2) Tamże.

4) Patrz: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Migranci, uchodźcy i ksenofobia w kampanii wyborczej

3) Patrz: Fomina J., Kucharczyk J., From politics of fear to securitisation policies? Poland in the face of

2018 – raport z monitoringu, Warszawa 2018.

migration crisis [w:] Kucharczyk J., Mesežnikov G. (red.) Phantom Menace. The Politics and Policies of

OSOBY OBJĘTE OCHORNĄ MIĘDZYNARODOWĄ W PAŃSTWACH WYSZECHRADZKICH W 2018 R.
MV ČR, ČSÚ (CZ); MV SR (SK); GUS, UDSC (PL); KSH, BMH, BM (HU) - 2018
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