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Urz¹d do Spraw Cudzoziemców

KIEROWNICTWO

Rafa³ Rogala
Szef Urzêdu do Spraw Cudzoziemców

Arkadiusz Szymañski
Dyrektor Generalny 
Urzêdu do Spraw Cudzoziemców

- jest centralnym organem administracji 
rz¹dowej w³aœciwym w sprawach wjazdu 
c u d z o z i e m c ó w  n a  t e r y t o r i u m  
Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu 
przez to terytorium, pobytu na nim 
i wyjazdu z niego, nadawania statusu 
uchodŸcy, udzielania cudzoziemcom 
azylu, wyra¿ania zgody na pobyt 
tolerowany oraz udzielania ochrony 
c z a s o w e j  ( z  w y j ¹ t k i e m  s p r a w  
zastrze¿onych dla innych organów).

Szef Urzêdu pe³ni równie¿ rolê Centralnego Organu Wizowego w Polsce odpowiedzialnego za 
opiniowanie wniosków o wydanie wizy Schengen, o którym mowa w art. 22 Wspólnotowego Kodeksu 
Wizowego (Dz. U. U L. 2009.243.1 z dnia 15 wrzeœnia 2009 roku). 

Nadzór nad Szefem Urzêdu do Spraw Cudzoziemców sprawuje minister w³aœciwy do spraw 
wewnêtrznych.

- zapewnia funkcjonowanie i ci¹g³oœæ 
pracy urzêdu, warunki jego dzia³ania, 
a tak¿e organizacjê pracy, jak równie¿ 
dokonuje czynnoœci z zakresu prawa 
pracy wobec osób zatrudnionych 
w urzêdzie oraz realizuje politykê 
personaln¹.

2



Urz¹d do Spraw Cudzoziemców

Z dniem 20 lipca 2007 r. Ministrowi Spraw 
Wewnêtrznych i Administracji zosta³y przyznane 
uprawnienia w zakresie spraw zwi¹zanych 
z repatriacj¹ i obywatelstwem, realizowanych 
dotychczas przez Prezesa Urzêdu do Spraw 
Repatriacji i Cudzoziemców (URiC). 

W zwi¹zku z przeniesieniem kompetencji 
w zakresie repatriacji Prezes URiC zosta³ 
z a s t ¹ p i o n y  S z e f e m  U r z ê d u  d o  S p r a w  
Cudzoziemców.

1 )  p r o w a d z e n i e  s p r a w  z w i ¹ z a n y c h  
z nadawaniem i pozbawianiem statusu 
uchodŸcy, azylu, ochrony uzupe³niaj¹cej, 
pobytu tolerowanego oraz udzielaniem 
ochrony czasowej;

2) prowadzenie postêpowañ dubliñskich, zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady nr 343/2003/WE 
z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiaj¹cym kryteria i mechanizmy okreœlania Pañstwa Cz³onkowskiego 
w³aœciwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Pañstw Cz³onkowskich przez 
obywatela pañstwa trzeciego;

3) zapewnienie pomocy cudzoziemcom ubiegaj¹cym siê o nadanie statusu uchodŸcy 
lub korzystaj¹cym z ochrony czasowej oraz objêcie opiek¹ faktyczn¹ ma³oletnich cudzoziemców 
przebywaj¹cych w Polsce bez opieki ubiegaj¹cych siê o nadanie statusu uchodŸcy lub udzielenie azylu. 
Pomoc jest udzielana cudzoziemcom przez ca³y okres postêpowania przez okres 2 miesiêcy od 
dnia dorêczenia decyzji ostatecznej w sprawie, a w przypadku gdy postêpowanie w sprawie nadania 
statusu uchodŸcy zosta³o umorzone przez okres 14 dni od dnia dorêczenia decyzji ostatecznej 
o umorzeniu postêpowania;

4) rozpatrywanie odwo³añ od decyzji i za¿aleñ na postanowienia wydane w I instancji przez 
inne organy w sprawach uregulowanych: w ustawie o cudzoziemcach, w ustawie z dnia 13 czerwca 
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie 
z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeŸdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeŸdzie 
z tego terytorium obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej i cz³onków ich rodzin;

5) pe³nienie roli Centralnego Organu Wizowego (COW) odpowiedzialnego za opiniowanie 
wniosków o wydanie wizy Schengen;

6) kontrola wykonywania zadañ okreœlonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z póŸn. zm.), ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. 
o wjeŸdzie na terytorium RP, pobycie oraz wyjeŸdzie z tego terytorium obywateli pañstw cz³onkowskich 
UE i cz³onków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z póŸn. zm.) oraz ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, 
poz. 1695, z póŸn. zm.);

D o  z a d a ñ  S z e f a  U r z ê d u  d o  S p r a w  
Cudzoziemców nale¿y m.in.:

3



Urz¹d do Spraw Cudzoziemców

7) prowadzenie krajowego zbioru rejestrów, 
ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców 
o nazwie „System Pobyt ”  oraz wykazu 
cudzoziemców, których pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo¿¹dany;

Z g o d n i e  z  a r t .  1 3 2  u s t aw y  z  d n i a  
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, 
poz. 1175 z póŸn. zm.) Szef Urzêdu do Spraw 
Cudzoziemców tworzy oraz prowadzi w systemie 
teleinformatycznym krajowy zbiór rejestrów, 
ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców 
o nazwie System Pobyt. Oprogramowanie systemu 
umo¿liwia organom administracji rz¹dowej 
realizowanie ustawowych zadañ zwi¹zanych 
z legalizacj¹ pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

W rejestrach przechowywane s¹ dane 
osobowe cudzoziemców, informacje o wnioskach, 
wydanych decyzjach w I i II instancji, z³o¿onych 
odwo³aniach, skargach do WSA i skargach 
kasacyjnych do NSA, wyrokach s¹du.

8) wspó³praca z innymi pañstwami obszaru 
Schengen m.in. w zakresie: wymiany informacji 
uzupe³niaj¹cych dotycz¹cych wpisu do System 
Informacji Schengen oraz konsultacji, o których mowa w art. 25 Konwencji Wykonawczej z dnia 
19 czerwca 1990 r. do Uk³adu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. miêdzy Rz¹dami Pañstw Unii 
Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie 
stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach;

9) wspó³praca z pañstwami spoza obszaru Schengen w zakresie spraw nale¿¹cych do kompetencji 
Szefa Urzêdu do Spraw Cudzoziemców;

10) pe³nienie funkcji krajowego punktu kontaktowego oraz przekazywanie w³aœciwym organom 
pañstw stosuj¹cych rozporz¹dzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. ustanawiaj¹ce przepisy dotycz¹ce ma³ego ruchu granicznego na zewnêtrznych 
granicach l¹dowych pañstw cz³onkowskich i zmieniaj¹ce postanowienia Konwencji z Schengen oraz 
Komisji Europejskiej informacji przechowywanych w rejestrze przypadków nadu¿ycia zasad ma³ego 
ruchu granicznego oraz sankcji za nadu¿ycie tych zasad.

Urz¹d do Spraw Cudzoziemców prowadzi równie¿ elektroniczn¹ bazê informacji o krajach 
pochodzenia „Œwiatowid”. Baza jest stale uzupe³niana o nowe materia³y informacyjne i dokumenty, 
m.in. o odpowiedzi na pytania, kalendaria wydarzeñ takie jak: mapy, raporty, ustawy, rozporz¹dzenia, 
formularze decyzji, wzory pism, itp.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZÊDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

   

wysoka jakoœæ
obs³ugi

rzetelnoœæ

przejrzystoœæ dzia³ania

apolitycznoœæ bezstronnoœæ
w podejmowaniu

decyzji

NASZE CELE, NASZE WARTOŒCI
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Zobowi¹zujemy siê do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz
wszystkich przepisów obowi¹zuj¹cego nas prawa.
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STATUS UCHOD�CY

Zgodnie z art. 1A ust. 2 Konwencji 
dotycz¹cej statusu uchodŸcy, sporz¹dzonej 
w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. 
Nr 119, poz. 515 i 516), uchodŸc¹ jest osoba, która 
n a  s k u t e k  u z a s a d n i o n e j  o b a w y  p r z e d  
przeœladowaniem z powodu swojej rasy, religii, 
narodowoœci, przynale¿noœci do okreœlonej grupy 
spo³ecznej lub z powodu przekonañ politycznych 
przebywa poza granicami pañstwa, którego jest 
obywatelem, i nie mo¿e lub nie chce z powodu tych 
obaw korzystaæ z ochrony tego pañstwa, albo która 
nie ma ¿adnego obywatelstwa i znajduj¹c siê na skutek podobnych zdarzeñ, poza pañstwem swojego 
dawnego sta³ego zamieszkania nie mo¿e lub nie chce z powodu tych obaw powróciæ do tego pañstwa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi nadaje siê status uchodŸcy, je¿eli na skutek 
uzasadnionej obawy przed przeœladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, 
narodowoœci, przekonañ politycznych lub przynale¿noœci do okreœlonej grupy spo³ecznej nie mo¿e 
lub nie chce korzystaæ z ochrony tego kraju.

Polska stosuje tzw. jednolit¹ procedurê azylow¹. W toku postêpowania w sprawie nadania 
statusu uchodŸcy bada siê nie tylko spe³nianie warunków do uznania za uchodŸcê, ale tak¿e – w razie 
stwierdzenia, ¿e nie s¹ one spe³nione – inne okolicznoœci skutkuj¹ce ochron¹ przed wydaleniem 
w postaci ochrony uzupe³niaj¹cej albo zgody na pobyt tolerowany. 

Ochrona uzupe³niaj¹ca jest udzielana cudzoziemcom, którzy nie kwalifikuj¹ siê do uznania za 
uchodŸcê, lecz którzy w przypadku powrotu do kraju pochodzenia mog¹ byæ nara¿eni na rzeczywiste 
ryzyko doznania powa¿nej krzywdy (art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 
c u d z o z i e m c o m  o c h r o n y  n a  t e r y t o r i u m  
Rzeczypospolitej Polskiej). Pojêcie powa¿nej 
krzywdy obejmuje: orzeczenie kary œmierci lub 
wykonanie egzekucji, tortury, nieludzkie lub 
poni¿aj¹ce traktowanie albo karanie, powa¿ne 
i zindywidualizowane zagro¿enie dla ¿ycia lub 
zdrowia wynikaj¹ce z powszechnego stosowania 
przemocy wobec ludnoœci cywilnej w sytuacji 
miêdzynarodowego lub wewnêtrznego konfliktu 
zbrojnego.

W przypadku odmowy nadania statusu 
uchodŸcy oraz odmowy udzielenia ochrony uzupe³niaj¹cej, z urzêdu badane s¹ przes³anki do 
udzielenia zgody na pobyt tolerowany okreœlone w art. 97 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przes³anki te 
powi¹zane s¹ z okreœlonymi normami Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci, 
sporz¹dzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z póŸn. zm.) oraz 
Konwencji o prawach dziecka, przyjêtej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
w dniu 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z póŸn. zm.).
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U z n a n i e  n a t o m i a s t ,  ¿ e  w n i o s e k  
cudzoziemca nie zas³uguje na uwzglêdnienie ani 
poprzez nadanie statusu uchodŸcy, ani poprzez 
udzielenie ochrony uzupe³niaj¹cej lub zgody na 
pobyt tolerowany, skutkuje co do zasady 
orzeczeniem o jego wydaleniu. Rozstrzygniêcie 
o sytuacji prawnej cudzoziemca nastêpuje wiêc 
w toku jednego postêpowania, prowadzonego 
przez jeden organ administracyjny. 

Wydanie decyzji w sprawie nadania statusu 
uchodŸcy wymaga zebrania obszernego materia³u 
dowodowego. Jednym z jego podstawowych 

elementów s¹ informacje uzyskane od cudzoziemca podczas przes³uchania (wywiadu statusowego). 
Przes³uchanie ma na celu wyjaœnienie faktów istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy.

Szczególn¹ ochron¹ w toku postêpowania w sprawie nadania statusu uchodŸcy objête s¹ 
nastêpuj¹ce grupy cudzoziemców: 

1) ma³oletni bez opieki – ma³oletni cudzoziemcy, którzy przebywaj¹ w Polsce bez opieki osób 
doros³ych odpowiedzialnych za nich zgodnie z prawem lub zwyczajem;

2) cudzoziemcy, których stan psychofizyczny stwarza domniemanie, ¿e byli poddani przemocy 
albo s¹ niepe³nosprawni.

Zeznania od takich osób odbiera siê w warunkach dostosowanych do ich potrzeb 
i mo¿liwoœci percepcji. Czynnoœci w toku postêpowania s¹ dokonywane przy udziale psychologa lub 
pedagoga (w przypadku ma³oletnich bez opieki) albo psychologa lub lekarza (w przypadku ofiar 
przemocy i osób niepe³nosprawnych), wy³¹cznie przez wykwalifikowanych pod tym wzglêdem 
pracowników Urzêdu do Spraw Cudzoziemców. Zasadniczo osób zaliczonych do powy¿szych grup nie 
mo¿na umieœciæ w areszcie w celu wydalenia lub oœrodku strze¿onym.

UchodŸcy oraz cudzoziemcy posiadaj¹cy ochronê uzupe³niaj¹c¹ maj¹ prawo do uzyskania 
pomocy w celu wspierania procesu integracji ze spo³eczeñstwem. Pomoc ta udzielana jest w trybie
i na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 115, poz. 728, z póŸn. zm.). 
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POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJ¥CYCH SIÊ 
O NADANIE STATUSU UCHOD�CY

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 13 czerwca 
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom 
ubiegaj¹cym siê o nadanie statusu uchodŸcy na 
terytorium Polski zapewnia siê pomoc socjaln¹ 
i opiekê medyczn¹ oraz istnieje mo¿liwoœæ 
zapewnienia pomocy w dobrowolnym powrocie 
do kraju, do którego maj¹ prawo wjazdu.

1) pomoc udzielan¹ w oœrodku, w tym:

a) zakwaterowanie,
b) ca³odzienne wy¿ywienie zbiorowe lub ekwiwalent pieniê¿ny w zamian 
za wy¿ywienie,
c) kieszonkowe na drobne wydatki osobiste,
d) sta³¹ pomoc pieniê¿n¹ na zakup œrodków czystoœci i higieny osobistej,
e) jednorazow¹ pomoc pieniê¿n¹ lub bony towarowe na zakup odzie¿y i obuwia,
f) naukê jêzyka polskiego i podstawowe materia³y niezbêdne do nauki tego jêzyka,
g) pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystaj¹cych z nauki i opieki w publicznych 
placówkach, szko³ach podstawowych, gimnazjach lub szko³ach ponadgimnazjalnych,
h) pokrycie, w miarê mo¿liwoœci, kosztów zajêæ pozalekcyjnych i rekreacyjno-
sportowych dzieci,
i) finansowanie przejazdów œrodkami transportu publicznego:

– w celu wziêcia udzia³u w postêpowaniu w sprawie nadania statusu uchodŸcy,
– w celu leczenia lub poddania siê szczepieniom ochronnym,
– w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

lub

2) pomoc udzielan¹ poza oœrodkiem, polegaj¹c¹ na wyp³acie œwiadczenia pieniê¿nego na 
pokrycie we w³asnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Polski.

Ponadto pocz¹wszy od dnia 29 maja 2008 r. osobie, która pokry³a koszty pogrzebu 
cudzoziemca zmar³ego w trakcie trwania postêpowania w sprawie nadania statusu uchodŸcy, 
przys³uguje zasi³ek pogrzebowy. 

Urz¹d do Spraw Cudzoziemców wspó³pracuje równie¿ z Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ 
do Spraw Migracji w zakresie realizacji programu dobrowolnych powrotów. 

Oprócz realizacji zadañ bie¿¹cych zwi¹zanych z udzielaniem pomocy cudzoziemcom 
ubiegaj¹cym siê o nadanie statusu uchodŸcy, Urz¹d do Spraw Cudzoziemców prowadzi tak¿e 
dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu preintegracjê takich osób. W tym zakresie wspó³dzia³a z szeregiem 
organizacji pozarz¹dowych, w tym organizacji po¿ytku publicznego, oraz z innymi podmiotami 
w ramach realizacji ró¿nego rodzaju projektów.

Pomoc socjalna obejmuje:
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OŒRODKI DLA CUDZOZIEMCÓW

GRUPA CZERWONY BÓR BIA£YSTOK

BIA£A PODLASKA

KOLONIA
HORBÓW

£UKÓW

NIEMCE
LUBLIN

LININ

GROTNIKI

PODKOWA LEŒNA -
DÊBAK

MOSZNA

WARSZAWA

Urz¹d dysponuje 13 oœrodkami dla cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o nadanie statusu 
uchodŸcy (spoœród nich 4 placówki pozostaj¹ w zarz¹dzie Urzêdu), w których przebywa 
1474 cudzoziemców oraz Domem Dziecka, w którym przebywa 8 cudzoziemców, natomiast 
1454 cudzoziemców korzysta ze œwiadczenia na pokrycie we w³asnym zakresie kosztów pobytu 
na terytorium RP.

(stan na dzieñ 4 maja 2011 r.)

Oœrodki w zarz¹dzie Urzêdu:

1. Bia³a Podlaska
2. Podkowa Leœna-Dêbak
3. Linin
4. Czerwony Bór

Oœrodki wynajmowane:

1. Grotniki
2. Grupa 
3. Bia³ystok
4. Lublin
5. Niemce
6. Moszna
7. Kolonia Horbów
8. £uków
9. Warszawa
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LEGALIZACJA POBYTU

Zasady wjazdu i pobytu obywateli UE oraz cz³onków ich rodzin na terytorium RP

Zasady i warunki wjazdu na terytorium RP, pobytu oraz wyjazdu z tego terytorium obywateli 
pañstw cz³onkowskich UE, obywateli cz³onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywateli Konfederacji Szwajcarskiej 
(zwanych dalej obywatelami UE), a tak¿e cz³onków rodzin ww. obywateli, którzy do nich do³¹czaj¹ lub 
z nimi przebywaj¹ reguluje ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeŸdzie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, pobycie oraz wyjeŸdzie z tego terytorium obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej 
i cz³onków ich rodzin.

Obywatel UE, Norwegii, Islandii, 
Lichtensteinu, Szwajcarii (dalej zwany 
o b y w a t e l e m  U E )  m o ¿ e  w j e c h a æ  
i przebywaæ na terytorium RP do 
3 miesiêcy na podstawie wa¿nego 
dokumentu podró¿y lub innego wa¿nego 
dokumentu potwierdzaj¹cego jego 
to¿samoœæ i obywatelstwo. Cz³onek 
rodziny niebêd¹cy obywatelem UE mo¿e 
wjechaæ na terytorium RP na podstawie 
wa¿nego dokumentu podró¿y oraz wizy, 
je¿eli jest ona wymagana.

Obywatel UE i cz³onek jego rodziny 
p r z e b y w a j ¹ c y  p o z a  z a k ³ a d e m  
hotelarskim, zak³adem udzielaj¹cym 
pomieszczenia w zwi¹zku z prac¹, nauk¹, 
leczeniem siê lub wypoczynkiem jest 
obowi¹zany zameldowaæ siê na pobyt 
czasowy najpóŸniej przed up³ywem 
czwartej doby licz¹c od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatele UE oraz cz³onkowie ich rodzin niebêd¹cych obywatelami UE mog¹ przebywaæ 
w Polsce do 3 miesiêcy bez koniecznoœci spe³nienia dodatkowych warunków pobytu.

W przypadku je¿eli pobyt na terytorium Polski trwa d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce, obywatel UE jest 
obowi¹zany zarejestrowaæ swój pobyt, a cz³onek rodziny niebêd¹cy obywatelem UE jest obowi¹zany 
uzyskaæ kartê pobytu cz³onka rodziny obywatela UE.

Wniosek o zarejestrowanie lub wydanie karty pobytu cz³onka rodziny obywatela UE 
nale¿y z³o¿yæ do wojewody w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce pobytu obywatela UE osobiœcie, nie 
póŸniej ni¿ w nastêpnym dniu po up³ywie 3 miesiêcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ dokumenty lub pisemne oœwiadczenia potwierdzaj¹ce 
spe³nianie warunków pobytu, a w przypadku wniosku o wydanie karty pobytu cz³onka rodziny 
obywatela UE - tak¿e fotografie.
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Obywatelowi UE przys³uguje prawo pobytu przez okres d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce, w przypadku 
je¿eli spe³nia jeden z nastêpuj¹cych warunków:

1) pracuje na terytorium RP;
2) jest objêty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osob¹ uprawnion¹ do 
œwiadczeñ opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.) i posiada wystarczaj¹ce 
œrodki finansowe do utrzymania siebie i cz³onków rodziny na terytorium RP, tak aby nie 
stanowiæ obci¹¿enia dla pomocy spo³ecznej.

W tych dwóch przypadkach prawo pobytu przys³uguj¹ce obywatelowi UE rozci¹ga siê na 
cz³onka rodziny do³¹czaj¹cego do niego lub przebywaj¹cego z nim na terytorium RP;

3) studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w RP i jest objêty powszechnym ubezpieczeniem 
zdrowotnym albo jest osob¹ uprawnion¹ do œwiadczeñ opieki zdrowotnej na podstawie 
przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz posiada 
wystarczaj¹ce œrodki finansowe do utrzymania siebie i cz³onków rodziny na terytorium RP, 
tak aby nie stanowiæ obci¹¿enia dla pomocy spo³ecznej.

W tym przypadku prawo pobytu przys³uguj¹ce obywatelowi UE rozci¹ga siê na ma³¿onka 
i dziecko pozostaj¹ce na jego utrzymaniu lub na utrzymaniu ma³¿onka, do³¹czaj¹cych do niego lub 
przebywaj¹cych z nim na terytorium RP;

4) jest ma³¿onkiem obywatela polskiego.

Po up³ywie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium RP obywatel UE nabywa prawo sta³ego 
pobytu. Cz³onek rodziny niebêd¹cy obywatelem UE nabywa prawo sta³ego pobytu po up³ywie 5 lat 
nieprzerwanego pobytu na terytorium RP wraz z obywatelem UE. Obywatelowi UE, który naby³ prawo 
sta³ego pobytu wydaje siê na jego wniosek dokument potwierdzaj¹cy prawo sta³ego pobytu. 
Cz³onkowi rodziny niebêd¹cemu obywatelem UE, który naby³ prawo sta³ego pobytu, wydaje siê na 
jego wniosek, kartê sta³ego pobytu cz³onka rodziny obywatela UE.

Zasady i warunki wjazdu na terytorium RP, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim 
i wyjazdu cudzoziemców z terytorium RP reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

Cudzoziemiec mo¿e przekroczyæ granicê i przebywaæ na terytorium RP  je¿eli posiada:
1) wa¿ny dokument podró¿y;
2) wa¿n¹ wizê lub inny wa¿ny dokument uprawniaj¹cy do wjazdu i pobytu na tym terytorium, 
je¿eli s¹ wymagane;
3) zezwolenie na wjazd do innego pañstwa lub zezwolenie na pobyt w innym pañstwie, je¿eli 
zezwolenia takie s¹ wymagane w przypadku przejazdu tranzytem.

Cudzoziemiec wje¿d¿aj¹cy na terytorium RP powinien:
1) uzasadniæ cel i warunki planowanego pobytu;
2) posiadaæ oraz okazaæ na ¿¹danie funkcjonariusza Stra¿y Granicznej:

Zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP cudzoziemców niebêd¹cych obywatelami UE

Urz¹d do Spraw Cudzoziemców
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Urz¹d do Spraw Cudzoziemców

a) dokument potwierdzaj¹cy posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów 
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych lub posiadanie 
podró¿nego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokoœci 
30.000 euro, wa¿nego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywaj¹cego wszelkie wydatki, które mog¹ wynikn¹æ podczas 
pobytu na tym terytorium w zwi¹zku z koniecznoœci¹ powrotu z powodów medycznych, 
potrzeb¹ pilnej pomocy medycznej, nag³ym leczeniem szpitalnym lub ze œmierci¹, w którym 
ubezpieczyciel zobowi¹zuje siê do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu œwiadczeñ 
zdrowotnych bezpoœrednio na rzecz podmiotu udzielaj¹cego takich œwiadczeñ, na podstawie 
wystawionego przez ten podmiot rachunku - w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej,
b) wystarczaj¹ce œrodki utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do 
pañstwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do pañstwa trzeciego, które udzieli 
pozwolenia na wjazd, albo dokument potwierdzaj¹cy mo¿liwoœæ uzyskania takich œrodków 
zgodnie z prawem,
c) zezwolenie na wjazd do innego pañstwa lub zezwolenie na pobyt w innym pañstwie, je¿eli 
zezwolenia takie s¹ wymagane w przypadku przejazdu tranzytem.

Obowi¹zek okazania œrodków utrzymania lub 
dokumentów potwierdzaj¹cych mo¿liwoœæ uzyskania takich 
œrodków zgodnie z prawem nie dotyczy cudzoziemców 
przekraczaj¹cych granicê na podstawie m.in.:

- wizy w celu wykonywania pracy,
- karty pobytu,
- wizy w celu repatriacji,
- wizy w celu korzystania z uprawnieñ wynikaj¹cych 
z posiadania Karty Polaka.

Wizy wydaje siê jako:
- wizy Schengen, 
- wizy krajowe.

Wiza Schengen oznaczona symbolem „C" wydawana 
jest przez pañstwo Schengen na tranzyt przez terytorium 
pañstw Schengen lub planowany pobyt na terytorium pañstw 
Schengen nieprzekraczaj¹cy 3 miesiêcy w dowolnym szeœciomiesiêcznym okresie, licz¹c od dnia 
pierwszego wjazdu na terytorium pañstw Schengen .

Wiza krajowa oznaczona symbolem „D" uprawnia do wjazdu i ci¹g³ego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów nastêpuj¹cych po sobie, trwaj¹cych ³¹cznie d³u¿ej ni¿ 
3 miesi¹ce. Okres wa¿noœci wizy krajowej nie mo¿e przekroczyæ 1 roku.

Organem w³aœciwym do wydawania wiz jest konsul. 

Cudzoziemiec jest obowi¹zany opuœciæ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 
up³ywem okresu pobytu objêtego wiz¹ Schengen lub wiz¹ krajow¹ oraz przed up³ywem okresu 
wa¿noœci tej wizy, chyba ¿e posiada wa¿ny dokument uprawniaj¹cy do pobytu na tym terytorium.

Wizy 
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Pobyt d³ugoterminowy

Cudzoziemcy mog¹ uzyskaæ nastêpuj¹ce zezwolenia pobytowe na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej:

1) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;
2) zezwolenie na osiedlenie siê;
3) zezwolenie na pobyt rezydenta d³ugoterminowego Wspólnot Europejskich.

O udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony mo¿na ubiegaæ siê, je¿eli zachodz¹ 
okolicznoœci uzasadniaj¹ce zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 
d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce. 

Zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony udziela siê ka¿dorazowo na okres 
niezbêdny do realizacji celu pobytu cudzoziemca 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak 
nie d³u¿szy ni¿ 2 lata.

Zezwolenia na osiedlenie siê oraz 
zezwolenia na pobyt rezydenta d³ugoterminowego 
WE udziela siê na czas nieoznaczony. 

Decyzjê o udzieleniu lub odmowie 
udzielenia w/w zezwoleñ wydaje wojewoda 
w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce pobytu 
cudzoziemca. Cudzoziemcowi, który uzyska³ jedno 
z w/w zezwoleñ wydaje siê kartê pobytu.

Cudzoziemiec przebywaj¹cy za granic¹ 
sk³ada wniosek o udzielenie zezwolenia na 
z a m i e s z k a n i e  n a  c z a s  o z n a c z o ny  z a  
poœrednictwem konsula. Decyzjê w sprawie 
udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony wydaje wojewoda w³aœciwy ze wzglêdu 
na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.

Stronie niezadowolonej z decyzji organu I instancji - wojewody przys³uguje prawo 
wyst¹pienia, w ustawowym terminie 14 dni od dnia dorêczenia decyzji, z odwo³aniem do organu 
wy¿szego stopnia, którym w w/w sprawach jest Szef Urzêdu do Spraw Cudzoziemców.

Od decyzji organu II instancji, stronie przys³uguje mo¿liwoœæ z³o¿enia, za poœrednictwem tego 
organu, skargi do s¹du administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia dorêczenia decyzji, który 
to s¹d sprawuje kontrolê nad dzia³alnoœci¹ administracji publicznej pod wzglêdem zgodnoœci 
z prawem.

Zasady i tryb udzielania tych zezwoleñ okreœla ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach.
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UDZIA£ W PROJEKTACH/PROGRAMACH POMOCOWYCH 
NA RZECZ OSÓB UBIEGAJ¥CYCH SIÊ O NADANIE STATUSU UCHOD�CY

1. Projekt UNHCR: Dalszy Rozwój Jakoœci 
Systemu Azylowego w Unii Europejskiej 
(Further Developing Asylum Quality in the 
European Union - FDQ)  celem projektu jest 
polepszenie  efektywnoœci  prowadzonych 
postêpowañ w sprawach o nadanie statusu 
uchodŸcy. 

2. Projekt GDISC: European Asylum Curriculum 
(EAC) – docelowo ma siê staæ kompletnym 
i zharmonizowanym narzêdziem szkoleniowym dla 
rozwijania zarówno wiedzy jak i umiejêtnoœci 
p r a c o w n i k ó w  u r z ê d ó w  i m i g r a c y j n y c h  
rozpatruj¹cych wnioski o nadanie statusu uchodŸcy.

3. Projekt GDISC: European Country of Origin 
Information Sponsorship (COI Sponsorship) – ma na celu polepszenie jakoœci opracowywanych 
w Unii Europejskiej materia³ów z zakresu informacji o krajach pochodzenia wykorzystywanych 
w postêpowaniach w sprawach o nadanie statusu uchodŸcy. Strona polska, wraz z partnerami 
z Holandii odpowiedzialna jest za przygotowywanie i udostêpnianie informacji dotycz¹cych sytuacji 
w Federacji Rosyjskiej (g³ównie w Republice Czeczeñskiej). 

4. Projekt dotycz¹cy promocji przesiedleñ w krajach Unii Europejskiej przez praktyczn¹ 
wspó³pracê pañstw cz³onkowskich – realizowany jest przez IOM, UNHCR oraz ICMC, ma na celu 
promowanie dzia³añ na rzecz przesiedleñ wœród krajów aspiruj¹cych do tego przedsiêwziêcia, takich 
jak Polska, S³owacja, Wêgry i Portugalia, wymianê doœwiadczeñ miêdzy pañstwami, które dokonuj¹ 
przesiedleñ oraz wspólne dzia³ania na rzecz lepszej koordynacji w dziedzinie przesiedleñ.

5. Projekt EUREMA – przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci i Spraw Wewnêtrznych 
Malty we wspó³pracy z UNHCR oraz IOM, zak³ada przyjêcie przez 10 pañstw ogó³em 255 
beneficjentów ochrony miêdzynarodowej z Malty (Polska zobowi¹za³a siê do przyjêcia szeœciu osób).

6. Projekt TDI – zak³ada wymianê informacji na temat procedur i polityki pañstw cz³onkowskich UE 
w zakresie postêpowañ w sprawach o nadanie statusu uchodŸcy dotycz¹cych obywateli Iraku, 
Federacji Rosyjskiej, Somalii i Afganistanu.

7. Projekt SOP on SGBV – Urz¹d bierze udzia³ w projekcie wraz z Komendantem G³ównym Policji, 
UNHCR oraz organizacjami pozarz¹dowymi. Celem projektu jest zapobieganie przemocy seksualnej 
i przemocy na tle p³ciowym oraz wspó³praca z wieloma organizacjami pozarz¹dowymi w zakresie 
tworzenia poprawnych relacji ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ w pobli¿u istniej¹cych oraz nowootwartych 
oœrodków dla cudzoziemców.

8. ENARO – w projekcie uczestniczy Polska wraz z 15 pañstwami UE oraz Szwajcari¹ i Norwegi¹. 
Projekt opiera siê na wymianie dobrych praktyk i cennych doœwiadczeñ oraz wzmacnianiu 
wspó³pracy miêdzynarodowej w obszarze opieki nad osobami ubiegaj¹cymi siê o nadanie statusu 
uchodŸcy. Idea programu realizowana jest poprzez regularn¹ (dwa razy do roku) wymianê 
pracowników z pañstw nale¿¹cych do ENARO.

–
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WSPÓ£PRACA Z INSTYTUCJAMI PO¯YTKU PUBLICZNEGO

 

POMOC PRAWNA

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 
Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Fundacja Instytut na Rzecz Pañstwa Prawa, Helsiñska Fundacja 
Praw Cz³owieka, Klinika Prawa UW, Klinika Prawa UJ

Fundacja „Ocalenie”

AKTYWIZACJA ZAWODOWA ORAZ EDUKACJA CUDZOZIEMCÓW

W ramach projektu "Prawnicy na rzecz uchodŸców IV" 

 œwiadcz¹:
- bezp³atn¹ pomoc i informacjê prawn¹ dla osób staraj¹cych siê o nadanie statusu uchodŸcy 
w Polsce;
- pomoc prawn¹ i informacjê prawn¹ dla osób, którym nadano statusu uchodŸcy oraz które 
uzyska³y inn¹ formê ochrony miêdzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- doradztwo integracyjne.

Projekt bêdzie trwaæ do koñca 2011 r.

prowadzi Punkt Konsultacyjny, w którym osoby ubiegaj¹ce siê o nadanie 
statusu uchodŸcy mog¹ otrzymaæ poradnictwo z zakresu:

- pomocy w kontaktach z personelem medycznym (kontakt z lekarzem, szpitalem);
- pomocy w znalezieniu mieszkania;
- pomocy w znalezieniu pracy;
- pomocy prawnej;
- pomocy w kontaktach z instytucjami polskimi: PESEL, NIP, rejestracja w Urzêdzie Pracy;
- pomocy w kontaktach z nauczycielami i szko³¹;
- pomocy psychologicznej;
- porozumiewania miêdzykulturowego.

Polska Akcja Humanitarna realizuje projekty:

1) "Refugee.4 - Integracja cudzoziemców w Polsce", który jest skierowany do osób 
ubiegaj¹cych siê o nadanie statusu uchodŸcy, jak i osób objêtych ochron¹ miêdzynarodow¹. Celem 
projektu jest rozwiniêcie i poprawa istniej¹cej oferty integracyjnej oraz poradnictwa. W ramach 
projektu:

- organizowana jest nauka jêzyka polskiego oraz zajêcia z kultury i wiedzy obywatelskiej 
kszta³tuj¹ce œwiadomoœæ spo³eczn¹ cudzoziemców, warsztaty i kursy zawodowe w oœrodku dla 
cudzoziemców w Lininie, 

- podnoszona jest œwiadomoœæ spo³eczna w œrodowiskach przyjmuj¹cych cudzoziemców, 
w tym budowanie dialogu miêdzykulturowego pomiêdzy œrodowiskiem przyjmuj¹cym 
a cudzoziemcami (organizowanie szkoleñ dla kadry szkó³ przyjmuj¹cych dzieci uchodŸcze, 
prowadzenie portali informacyjnych www.uchodzcydoszkoly.pl oraz www.refugee.pl, 
rozpowszechnianie drukowanej gazety pt. Refugee.pl).

2) „Razem. Integracja spo³ecznoœci lokalnej w Grupie k. Grudzi¹dza”, obejmuj¹cy 
dzia³ania skierowane do cudzoziemców zamieszka³ych w oœrodku w Grupie. W ramach projektu 
prowadzone jest przedszkole dla najm³odszych na terenie oœrodka, a tak¿e udzielane s¹ porady 
prawne oraz wsparcie mentora kulturowego. Projekt trwa od 1 grudnia 2010 r.
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DZIA£ANIA NA RZECZ SPO£ECZNOŒCI LOKALNEJ

Polskie Forum Migracyjne

Lubelskie Centrum Wolontariatu

DZIA£ANIA NA RZECZ DZIECI UCHOD�CÓW

Stowarzyszenie Ekologiczne „Dla Ziemii” w partnerstwie z Urzêdem do Spraw 
Cudzoziemców

Stowarzyszenie „Jeden Œwiat” we wspó³pracy z Urzêdem do Spraw Cudzoziemców

 z inicjatywy Urzêdu do Spraw Cudzoziemców, zorganizowa³o 
kampaniê informacyjn¹, maj¹c¹ na celu przybli¿enie w³adzom lokalnym i miejscowej spo³ecznoœci 
zagadnieñ zwi¹zanych z osobami ubiegaj¹cymi siê o nadanie statusu uchodŸcy w Grotnikach oraz na 
Targówku w Warszawie – miejscach, w których zosta³y otwarte oœrodki dla cudzoziemców 
w listopadzie 2010 r. Obecnie Forum prowadzi œcis³¹ wspó³pracê z oœrodkami oraz z lokalnymi 
instytucjami.

 pomaga uchodŸcom w procesie integracji spo³ecznej- 
wspó³pracuje z Miejskim Oœrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie i Wydzia³em Polityki Spo³ecznej 
Lubelskiego Urzêdu Wojewódzkiego.
W ramach programu podjêto dzia³ania polegaj¹ce na doradztwie, asystowaniu, udzielaniu wsparcia 
i informowania o instytucjonalnej pomocy (mo¿liwoœæ otrzymania œwiadczeñ socjalnych, rejestracja 
w przychodni zdrowia, kontakt z placówkami edukacyjnymi, pomocy psychologicznej i moralnej). 
Wolontariusze pomagali przy za³atwianiu formalnoœci w urzêdach, kontaktach z jednostkami pomocy 
spo³ecznej. W ramach programu wolontariusze próbowali tak¿e nawi¹zywaæ kontakty z s¹siadami, by 
sprzyja³o to spo³ecznej integracji uchodŸców.

 Projekt „OBCY? Zbli¿enia” jest skierowany do dzieci i m³odzie¿y mieszkaj¹cej 
w oœrodkach dla cudzoziemców w Niemcach-Leonowie i £ukowie. W ramach projektu organizowane 
s¹ ró¿norodne zajêcia artystyczne, przygotowywane spektakle wraz z muzyk¹, a tak¿e prowadzone s¹ 
lekcje jêzyka angielskiego, równie¿ dla doros³ych. W ramach projektu odbywaj¹ siê te¿ lekcje z zakresu 
praw cz³owieka i ró¿norodnoœci kulturowej skierowane do m³odzie¿y ze szkó³, w okolicach oœrodków 
oraz specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli z tych szkó³, prowadzone przez doœwiadczonych 
trenerów- jak radziæ sobie w klasach, do których uczêszczaj¹ uchodŸcy. 

Organizuje dwa krótkoterminowe projekty wolontariackie, tzw. workcampy we wspó³pracy 
z oœrodkami dla uchodŸców. 

Oœrodek dla cudzoziemców w Dêbaku, 16-30 lipca 2011 r.
Praca oœmiu wolontariuszy polega na organizowaniu gier, zajêæ artystycznych, wydarzeñ 

sportowych dla dzieci i m³odzie¿y z oœrodka dla cudzoziemców oraz dla najm³odszych mieszkañców 
okolic, w tym uczniów zespo³u szkó³ w Zalesiu.

Czêœæ studyjna projektu dotyczy problematyki uchodŸstwa w Polsce i na œwiecie.

Oœrodek dla cudzoziemców w Lininie, 20 sierpnia-7 wrzeœnia 2011 r.
Praca na workcampie polega na organizowaniu gier, zajêæ artystycznych, wydarzeñ 

sportowych dla dzieci i m³odzie¿y z oœrodka, a tak¿e na nauczaniu mieszkañców jêzyka angielskiego. 
Czêœæ studyjna poœwiêcona jest tematowi uchodŸców w Polsce i na œwiecie.
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Urz¹d do Spraw Cudzoziemców

bierze udzia³ w Europejskim Wolontariacie w ramach Programu „M³odzie¿ w Dzia³aniu”. 
Oœrodki dla cudzoziemców w Bia³ymstoku oraz Czerwonym Borze – w ramach projektu 

wolontariusze z ró¿nych pañstw organizuj¹ czas wolny dzieciom i m³odzie¿y. Prowadz¹ gry, zabawy, 
organizuj¹ wycieczki. Zakoñczenie projektu zaplanowano na 30 czerwca 2011 r. Przewidziana jest 
kontynuacja programu na nastêpne lata.

Ponadto Fundacja realizuje projekt „Bia³ystok dla uchodŸców”, w ramach którego 
prowadzone s¹ oddzia³y przedszkolne w oœrodkach: Czerwony Bór i Bia³ymstoku.

 w ramach 
projektu „Ró¿ni lecz Równi” realizuje:

-  Kursy zawodowe  -  prowadzenie 
w  o œ ro d ka c h  s z ko l e ñ  z awo d o w yc h  d l a  
cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o nadanie statusu 
uchodŸcy lub azylu. Dzia³anie to realizowane jest 
poprzez organizacjê kursów zawodowych dla 
kobiet (tj. kursu kosmetycznego oraz wiza¿u) 
w oœrodku dla cudzoziemców w Mosznej. 

-  Po ra d n i c t wo  p s yc h o l o g i c z n e  -  
w oœrodkach dla cudzoziemców organizowane 
s¹ zajêcia profilaktyczne dla m³odzie¿y i osób 
m³odych w zakresie uzale¿nieñ od narkotyków, 
warsztaty radzenia sobie ze stresem oraz 
warsztaty z komunikacji i relacji.

- Szkolenia dla pracowników wszystkich 
oœrodków dla cudzoziemców w zakresie 
uzale¿nieñ (jak rozpoznawaæ, dostêpne formy 
pomocy, gdzie kierowaæ na leczenie).

- Organizacja zajêæ dla dzieci (sztuki walki, 
aktorstwo).

- Zajêcia warsztatowe dla uczniów szkó³ na 
terenie województwa mazowieckiego, do których 
uczêszczaj¹ dzieci mieszkañców oœrodków dla 
cudzoziemców. Prowadzone s¹ zajêcia w polskich 

szko³ach, w których ucz¹ siê równie¿ dzieci cudzoziemców. Oganizowane s¹ warsztaty 
nt. kultury czeczeñskiej, zwyczajów, obyczajów, strojów, tradycji, obchodzenia œwi¹t oraz tradycyjnych 
potraw.

w ramach projektu „Wolontariat na rzecz uchodŸców” – 
prowadzenie integracyjnej œwietlicy dla dzieci w oœrodku dla cudzoziemców w Lublinie oraz w Bia³ej 
Podlaskiej. Codzienne zajêcia dla dzieci, organizowanie gier, pomoc w nauce i odrabianiu lekcji 
dzieciom w wieku szkolnym. Raz w tygodniu wolontariusze prowadz¹ zajêcia z jêzyka polskiego dla 
doros³ych. Organizowane s¹ równie¿ turnieje sportowe, wycieczki oraz wyjœcia do Filharmonii 
i innych miejsc, w których dzieci cudzoziemców mog¹ zapoznaæ siê z kultur¹ polsk¹ 
i miêdzynarodow¹.

Fundacja Edukacji i Twórczoœci w Partnerstwie z Urzêdem do Spraw Cudzoziemców 

Stowarzyszenie Monar w partnerstwie 
z Urzêdem do Spraw Cudzoziemców

Lubelskie Centrum Wolontariatu 
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INSTYTUCJE WSPÓ£PRACUJ¥CE

Urz¹d do Spraw Cudzoziemców

1) Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji 

2) Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej 

3) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

4) Ministerstwo Zdrowia

5) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego

6) Ministerstwo Edukacji Narodowej

7) Policja 

8) Stra¿ Graniczna 

9) Wydzia³y w³aœciwe do spraw Cudzoziemców  w urzêdach wojewódzkich

10) Biuro Krajowe UNHCR

11) Miêdzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) 

12) Polski Czerwony Krzy¿

13) Polska Akcja Humanitarna

14) Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka

15) Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

16) Caritas Polska - Centrum Pomocy Migrantom i UchodŸcom

17) Fundacja „Ocalenie”

18) Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieæ

19) Fundacja „La Strada”

20) Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców „Proxenia”

21) Stowarzyszenie „Jeden Œwiat”

22) Fundacja Dzieci Niczyje

23) Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej

24) Oœrodek Praw Cz³owieka Uniwersytetu Jagielloñskiego

25) Polska Fundacja im. Roberta Schumana

26) Polskie Forum Migracyjne

27) Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Miêdzykulturowych

28) Fundacja „Studencki Oœrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego - Klinika Prawa UW”

Fotografie prezentujemy dziêki uprzejmoœci Biura Krajowego UNHCR

18




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20

