Prawa i obowiązki cudzoziemca, który posiada status uchodźcy lub korzysta z
ochrony uzupełniającej
1.

Pomoc integracyjna

Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej,
udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy pomocy w celu wspierania procesu jego
integracji ze społeczeństwem, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej.
Pomocy integracyjnej udziela się na wniosek złożony za pośrednictwem powiatowego
centrum pomocy rodzinie do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
cudzoziemca. Pomoc integracyjną małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez przedstawiciela ustawowego zapewnia starosta
właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego.
Wniosek o udzielenie pomocy integracyjnej powinien zostać złożony w terminie 60 dni od
dnia uzyskania przez cudzoziemca statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Wniosek
obejmuje również małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli również uzyskali
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
Pomoc integracyjna obejmuje: świadczenia pieniężne, opłacanie składki na ubezpieczenie
zdrowotne, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, udzielanie informacji oraz wsparcia
w kontaktach z innymi instytucjami oraz inne działania wspierające proces integracji
cudzoziemca.
Pomoc integracyjna nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela
polskiego.
2.

Zasada poufności danych i ochrona przed wydaleniem

Dane cudzoziemca, na podstawie których możliwe jest ustalenie, że postępowanie o nadanie
statusu uchodźcy zakończyło się, cudzoziemcowi nadano status uchodźcy lub udzielono
ochrony uzupełniającej nie mogą być udostępniane ani pozyskiwane od podmiotów, wobec
których istnieje uzasadnione domniemanie, że dopuszczają się prześladowań lub wyrządzają
poważną krzywdę.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na
stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/urzad/rodo.
Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej, nie
można wydać decyzji o zobowiązaniu do powrotu, bez pozbawienia tego statusu lub

ochrony, chyba, że istnieją okoliczności, o których mowa w art. 32 ust. 1 lub art. 33 ust. 2
Konwencji dotyczącej statusu uchodźców sporządzonej w Genewie w dniu 28 lipca 1951 r.
(Dz. U. z 1991 r, nr 119 poz. 515), dalej: Konwencja Genewska.
3.

Dokumenty

Cudzoziemcowi, któremu nadaje się status uchodźcy, wydaje się dokument podróży
przewidziany w Konwencji Genewskiej ważny przez okres 2 lat od dnia wydania i kartę
pobytu ważną przez okres 3 lat od dnia wydania.
Cudzoziemcowi, któremu udziela się ochrony uzupełniającej, wydaje się kartę pobytu ważną
przez okres 2 lat od dnia wydania.
Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej i/lub kartę pobytu wydaje i
wymienia Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Cudzoziemiec, któremu doręczono decyzję o nadaniu statusu uchodźcy, jest zobowiązany
dostarczyć Szefowi Urzędu 2 fotografie do wniosku o wydanie karty pobytu oraz 2 fotografie
do wniosku o wydanie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej.
Cudzoziemiec, któremu doręczono decyzję o udzieleniu ochrony uzupełniającej, jest
zobowiązany dostarczyć Szefowi Urzędu 2 fotografie do wniosku o wydanie karty pobytu.
Fotografia powinna być nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, wykonana w
ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca
wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, by twarz zajmowała
70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez okularów z ciemnymi szkłami,
patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Po uprawomocnieniu się decyzji cudzoziemiec jest zobowiązany do złożenia wniosku o
wydanie karty pobytu i/lub dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej
osobiście w Departamencie Postępowań Uchodźczych UdSC w Warszawie przy ulicy
Taborowej 33 lub przesłania pocztą na adres - Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa
33, 02-699 Warszawa. Po 5 dniach od złożenia wniosku o wydanie dokumentu podróży
przewidzianego w Konwencji Genewskiej oraz kartę pobytu bądź w innym ustalonym
terminie, od cudzoziemca oraz osób objętych decyzją o nadaniu statusu uchodźcy, w tym
dzieci powyżej 6 roku życia, zostaną pobrane odciski linii papilarnych. Cudzoziemiec odbiera
dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej osobiście. Małoletni, który
ukończył 6 lat lub osoba ubezwłasnowolniona, odbierają ten dokument osobiście, w
obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów. Punkt recepcyjny Departamentu
Postępowań Uchodźczych UdSC w Warszawie przy ulicy Taborowej 33 jest czynny zgodnie z

grafikiem

dostępnym

na

stronie

internetowej

UdSC

https://udsc.gov.pl/kontakt/departament-postepowan-uchodzczych/
Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej podlega wymianie w przypadku
zmiany danych w nim zamieszczonych, uszkodzenia w stopniu utrudniającym posługiwanie
się nim lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby oraz w
przypadku upływu terminu ważności.
Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić kartę pobytu w przypadkach, o których mowa w art.
241 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz po upływie okresu jej ważności.
Cudzoziemiec, który utracił dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej i/lub
kartę pobytu, jest obowiązany zawiadomić o tym Szefa Urzędu w terminie 3 dni. W takim
przypadku Szef Urzędu wydaje nowy dokument podróży przewidziany w Konwencji
Genewskiej i/lub kartę pobytu.
W razie znalezienia własnego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej
i/lub własnej karty pobytu, w miejsce którego wydano już nowy dokument i/lub nową kartę,
należy niezwłocznie zwrócić znaleziony dokument i/lub kartę Szefowi Urzędu.
W przypadku gdy cudzoziemiec osiedli się legalnie na terytorium innego Państwa - strony
Konwencji Genewskiej, odpowiedzialność za wydanie nowego dokumentu przejmują
właściwe władze tego państwa.
4. Inne prawa i obowiązki
Cudzoziemiec, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej,
przebywający w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
jest obowiązany opuścić ośrodek w następnym dniu po upływie 2 miesięcy od dnia
doręczenia decyzji ostatecznej w sprawie.
Beneficjenci ochrony międzynarodowej podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Podczas
dokonywania zameldowania na pobyt czasowy lub stały cudzoziemcowi nadany zostanie
również numer PESEL, jeżeli jego nie posiada. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, który nie dopełnia ciążącego na
nim obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny.
Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej,
przysługują uprawnienia cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na

pobyt czasowy, o ile przepisy ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub innych ustaw nie stanowią inaczej.
Do uprawnień tych, udzielanych w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
należą między innymi: dostęp do systemu oświaty, dostęp do rynku pracy, prawo do ochrony
przed bezrobociem, prawo do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej, prawo
do świadczeń pomocy społecznych oraz świadczeń rodzinnych, prawo do renty socjalnej,
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Prawa te są
analogiczne do praw obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Pozbawienie statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej
Cudzoziemiec posiadający statusu uchodźcy może zostać pozbawiony tego statusu w trybie
i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku jest on zobowiązany
zwrócić Szefowi Urzędu kartę pobytu i dokument podróży przewidziany w Konwencji
Genewskiej nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, kiedy decyzja pozbawieniowa stała się
ostateczna. Cudzoziemiec zobowiązany do powrotu jest obowiązany zwrócić kartę pobytu
komendantowi placówki Straży Granicznej przy przekraczaniu granicy. W przypadku gdy
cudzoziemiec nie zwrócił dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, gdy
był do tego zobowiązany Szef Urzędu umieszcza informacje o takim dokumencie w Systemie
Informacyjnym Schengen w celu jego zajęcia.
Cudzoziemiec posiadający ochronę uzupełniającą może zostać pozbawiony tej ochrony w
trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku jest on
zobowiązany zwrócić Szefowi Urzędu kartę pobytu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia,
kiedy decyzja pozbawieniowa stała się ostateczna.

