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INFORMACJE OGÓLNE
W 2013 r. przyjęto najwięcej wniosków o nadanie statusu uchodźcy w RP w dotychczasowej
historii dotyczące ponad 15 tys. osób, przy czym 2/3 z nich złożono w pierwszym półroczu (ponad
10 tys.).
Rekordowa (dwukrotnie większa niż w 2012 r.) była również liczba wniosków o przejęcie
odpowiedzialności za wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej złożony na terytorium
innego państwa członkowskiego (w ramach Rozporządzenia Dublińskiego) – około 10 tys., z tym,
że w tym przypadku 2/3 wpłynęło w drugim półroczu.
Wśród osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy 85% to obywatele Rosji, poza
tym najliczniejsze obywatelstwa to: Gruzja -8%, Syria – 2%, Armenia i Kazachstan – po 1%.
Liczba osób pod opieką UdSC wynosiła średnio 3,5 tys.
Szef UdSC wydał ponad 19 tys. decyzji, przy czym 85% to umorzenia, 12% – negatywne,
1,5% – zgoda na pobyt tolerowany, 1% – status uchodźcy i 0,5% – ochrona uzupełniająca.
Status uchodźcy nadano głównie obywatelom: Syrii – 35%, bez obywatelstwa (pochodzenia
syryjskiego) – 13%, Rosji – 12%, Afganistanu i Białorusi – po 10%.
Ochrony uzupełniającej udzielono głównie: Rosjanom – 65%, Syryjczykom – 15%,
obywatelom Kazachstanu i Somalii – po 5% oraz obywatelom Ukrainy – 4%.
Zgodę na pobyt tolerowany wydano głównie obywatelom: Rosji – 70%, Gruzji – 16%, Armenii
– 6%, Ukrainy – 2% i Kirgistanu – 1%.
Decyzje negatywne otrzymali głownie:
Rosjanie – 68%, Gruzini – 18%, obywatele Armenii – 4%, obywatele Ukrainy – 2%, obywatele
Kazachstanu i Wietnamu – po 1%.
Uznawalność wyniosła 25%.
Wnioski dublińskie najliczniej wpłynęły z następujących państw:
Niemiec – 71%, Francji – 9%, Austrii – 5%, Szwecji – 3% oraz Szwajcarii – 2%.
Rada do Spraw Uchodźców wydała około 1,2 tys. decyzji, w tym 80% utrzymujących decyzje
Szefa UdSC.

LICZBA WAŻNYCH ZEZWOLEŃ
Wg stanu koniec roku ważne karty pobytu posiada 121 tys. cudzoziemców, a 60 tys. obywateli
państw UE zarejestrowało swój pobyt na terytorium RP.
Połowa kart pobytu wydana była w związku z zezwoleniem na zamieszkanie na
czas oznaczony, 42% na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, a 7,5 tys. dla rezydentów
długoterminowych.
Karty w związku z różnymi formami ochrony: 888 – status uchodźcy, 2446 – ochrona
uzupełniająca, 1838 – pobyt tolerowany.
Top 10 cudzoziemców z ważnymi kartami pobytu w Polsce to: Ukraina (31%), Wietnam
(11%), Rosja (10%), Białoruś (9%), Chiny i Armenia (po 4%), Turcja, Indie i USA (po 2%) oraz Korea
Południowa (1,5%).
Najwięcej „Unitów” z ważnymi dokumentami pochodzi z: Niemiec, Włoch, Francji, Wielkiej
Brytanii, Bułgarii i Hiszpanii.
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INFORMACJE OGÓLNE
W 2013 r. przyjęto 35 tys. wniosków o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
z czego 1/3 złożyli obywatele Ukrainy.
Drugie obywatelstwo pod względem liczby wniosków i decyzji pozytywnych to – od tego
roku – Chiny (9%), poza tym: Wietnam (6%), Białoruś i Rosja (po 5%).
Przy sprawach o zezwolenie na osiedlenie się (w sumie 4,5 tys. wnioskodawców) rośnie
liczba wniosków składanych w związku z małżeństwem z obywatelem RP (prawie 100% wniosków
obywateli Turcji, Nigerii, Egiptu i Tunezji).
Wśród uzyskujących to zezwolenie (3,5 tys. osób)dominują: Ukraina (46%), Białoruś (17%),
Rosja (6%), Turcja, Egipt i Tunezja (po 2%).
Wzrosła liczba wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
UE (ponad 2 tys.).
Decyzje pozytywne otrzymali głównie obywatele: Wietnamu (35%), Ukrainy (22%), Armenii
(8%), Chin (7%) i Rosji (4%).
Na terytorium RP wydano (przedłużono) 3 tys. wiz - (najczęściej obywatelom: Rosji, Ukrainy,
Filipin, Indii i Białorusi);
wystawiono około 80 tys. zaproszeń, przeważnie Białorusinom, obywatelom Ukrainy,
Rosjanom, Chińczykom i Mongołom.
Wniosek o zarejestrowanie pobytu złożyło 9 tys. obywateli państw UE (najliczniej z Niemiec,
Hiszpanii, Włoch, Bułgarii i Francji).
Decyzje o wydaleniu wydano wobec 1 tys. osób pochodzących zwykle z Rosji, Ukrainy,
Gruzji, Wietnamu i Białorusi.
Do opuszczenia terytorium RP zostało zobowiązanych 6,5 tys. cudzoziemców (głównie
z: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i Wietnamu).
Komendanci placówek SG odmówili wjazdu 34 tys. osób - (najczęściej obywatelom: Ukrainy,
Rosji, Gruzji, Białorusi i Armenii).
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