
 dla obywateli Białorusi, 
którzy chcą wyjechać  

do Polski 

 PODRĘCZNIK



Poradnik przedstawia stan prawny na dzień 
22 września 2020 roku. Mając na uwadze, 

że sytuacja w Białorusi jest dynamiczna,  
a Polski rząd zadeklarował wprowadzenie 
ułatwień wjazdu, pobytu oraz dostępu do 

rynku pracy dla obywateli Białorusi, pamiętaj, 
żeby przed przyjazdem do Polski sprawdzić 
aktualny stan prawny, np. na podanych na 

końcu ulotki stronach internetowych, stronie 
Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i stro-

nach odpowiednich urzędów.

 
www.interwencjaprawna.pl 

FB Stowarzyszenie Interwencji Prawnej



1. WJAZD DO POLSKI NA PODSTAWIE WIZY

W trakcie stanu epidemii obowiązującego w Polsce  
ob. Białorusi mogą wjechać na podstawie każdej wizy bądź karty 
pobytu.

Po przekroczeniu granicy z Polską zostaniesz skierowany na 
izolację domową – kwarantannę. Od 2 września kwarantanna 
wynosi 10 dni. Ostateczny czas izolacji będzie zależał od Twojego 
stanu zdrowia i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

O osobach zwolnionych z odbycia kwarantanny po przekroczeniu 
granicy zewnętrznej UE więcej informacji uzyskasz na stronie:
www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi

Jeśli jesteś zobowiązany do odbycia kwarantanny, to po wjeździe 
do Polski masz obowiązek pobrać i zainstalować aplikację 
„Kwarantanna domowa”. Będzie ona monitorowała, czy  
przestrzegasz kwarantanny, ale również Tobie da m.in. możliwość 
podstawowej oceny stanu zdrowia, zgłoszenia się do lokalnych 
ośrodków pomocy społecznej, które mogą dostarczać leki czy 
artykuły spożywcze.

Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania lub 
tymczasowego pobytu. Jeśli nie masz takiej miejsca, służby 
sanitarno-epidemiologiczne skierują Cię do wyznaczonego  
ośrodka (izolatorium), w którym pobyt jest bezpłatny.

Więcej informacji o odbyciu kwarantanny uzyskasz na stronie:  
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/krotsza-kwarantanna  
bądź poprzez telefoniczną informację pacjenta pod numerem: 
800 190 590, która jest obsługiwana również w językach  
rosyjskim i angielskim. 

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/krotsza-kwarantanna


a) Gdzie mogę uzyskać wizę?

W Mińsku:
ul. Krapotkina 91A
220002 Mińsk 
tel. +375 17 388 52 31 
faks: +375 17 388 52 38 
minsk.wk.sekretariat@msz.gov.pl

Okręg konsularny Konsula RP w Mińsku obejmuje obwody  
miński, homelski, mohylewski i witebski.

Telefon dyżurny:
W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula  
możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +375 29 670 33 74  
lub na adres e-mail: minsk.wk.dyzurny@msz.gov.pl 

Telefon i e-mail dyżurne służą wyłącznie do kontaktu z konsulem 
dyżurnym w sytuacjach nadzwyczajnych i losowych, wymagających 
pilnej pomocy konsularnej poza godzinami pracy urzędu. Za ich 
pośrednictwem nie udziela się informacji w sprawach wizowych  
i Karty Polaka.

Telefoniczna informacja wizowa znajduje się pod numerem
 +375 17 388 52 49

W Brześciu:
ul. Kujbyszewa 34
224016 Brześć 
tel. +375 162 27 00 00 
faks: +375 162 20 38 29 
brzesc.kg.konsul@msz.gov.pl

Telefon dyżurny:
W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula  
możliwy jest kontakt e-mail brzesc.kg.dyzurny@msz.gov.pl, 
tel: +375 292 00 94 00.

 
Telefon oraz e-mail służą wyłącznie kontaktom z konsulem dyżur-
nym w sytuacjach nadzwyczajnych i losowych wymagających pilnej 
pomocy konsularnej poza godzinami pracy urzędu.  
Przesyłana na ten adres korespondencja dotycząca innych  
spraw nie podlega rozpatrzeniu.

W Grodnie:
ul. Budionnego 48a
230023 Grodno 
tel. +375 152 73 10 00 
faks: +375 152 73 10 22 
grodno.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
 
informacja wizowa tel. +375 152 73 10 49
informacja w sprawie Karty Polaka (godz. 9-11) 
tel. +375 152 73 10 33 
fax: +375 152 73 10 22 
e-mail: dot. spraw wizowych grodno.kg.wiza@msz.gov.pl 
e-mail: dot. Karty Polaka grodno.kg.kartapolaka@msz.gov.pl 
e-mail: dot. spraw prawnych i obywatelskich  
grodno.kg.prawne@msz.gov.pl

Telefon dyżurny:
W sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula 
możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +375 33 311 77 70 
lub na adres e-mail: grodno.kg.dyzurny@msz.gov.pl

Jeżeli posiadasz dokumenty uprawniające Cię do podjęcia pracy 
w Polsce lub rozpoczęcia nauki na studiach lub w innych formach 
kształcenia w Polsce albo jesteś posiadaczem Karty Polaka 
powinieneś ubiegać się o wydanie wizy w tym celu w oparciu 
o zwykłą procedurę. 



WAŻNE! Jeżeli jesteś obywatelem Białorusi przebywającym  
w Białorusi i z powodu obecnej sytuacji w tym kraju chcesz  
uzyskać wizę uprawniającą do wjazdu do Polski w celach 
humanitarnych, postępuj w sposób następujący:

Skontaktuj się telefonicznie lub mailowo z jednym z konsulatów 
polskich w Białorusi:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku –  
tel. +375 17 388 52 49, e-mail: minsk.wk.wizy@msz.gov.pl, lub

Konsulat Generalny RP w Brześciu – tel. +375 162 27 00 49, 
e-mail: visabrest@msz.gov.pl, lub 

Konsulat Generalny RP w Grodnie – tel. +375 152 73 10 49, 
e-mail: grodno.kg.wiza@msz.gov.pl

Konsulat poinstruuje Cię, gdzie możesz złożyć wniosek wizowy. 
Informację w tej sprawie możesz również otrzymać w jednym  
z punktów przyjmowania wniosków wizowych:  
www.vfsglobal.com/poland/belarus/    

Wniosek wizowy będziesz mógł złożyć bezpośrednio w konsulacie 
lub w jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych  
w Białorusi. Wniosek wizowy będzie można złożyć również  
korespondencyjnie (czyli wysyłając go pocztą na podany Ci adres).

b)  Ile będzie kosztować wiza humanitarna?

Wiza jest całkowicie bezpłatna. Jeżeli będziesz składać wniosek 
o wizę w punkcie przyjmowania wniosków wizowych, poniesiesz 
opłatę 11 euro z tytułu usług świadczonych przez punkt.

c) Jakie dokumenty muszę złożyć aby uzyskać wizę?

Ubiegając się o wizę nazleży przedstawić: wypełniony i podpisany 
wniosek o wizę krajową wraz ze zdjęciem, ważny paszport, który 
został wydany w ciągu ostatnich 10 lat i posiada co najmniej dwie 
wolne strony, a jego okres ważności upływa nie wcześniej niż po  
3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, ubezpieczenie  
medyczne ważne na okres, na jaki chcesz uzyskać wizę oraz  
pisemną deklarację dot. chęci uzyskania wizy do Polski. Składając 
wniosek otrzymasz informację o tym, kiedy i w jaki sposób będzie 
można odebrać paszport.
 
d) Ile będę czekać na wydanie mi tej wizy?

Po złożeniu wniosku konsulat rozpatrzy go tak szybko jak to tylko 
możliwe. Jeżeli decyzja konsula będzie pozytywna, otrzymasz wizę 
krajową w celu humanitarnym ważną maksymalnie do 1 roku.

Więcej informacji uzyskasz na stronie: 
www.gov.pl/web/bialorus/ambasada-rp-w-minsku

e) Czy po przyjeździe do Polski na podstawie wizy humanitarnej 
będę mógł/mogła pracować, otrzymam pomoc socjalną / me-
dyczną / mieszkanie socjalne?

Obecnie wiza humanitarna nie uprawnia do wykonywania pracy, nie 
daje prawa do pomocy socjalnej, medycznej oraz prawa do ubiega-
nia się o przyznanie mieszkania socjalnego.

f) Czy będę mógł/mogła w dowolnej chwili powrócić  
do Białorusi?

Tak, w dowolnej chwili będziesz mógł/mogła powrócić do Białorusi.

https://www.vfsglobal.com/poland/belarus/
https://www.gov.pl/web/bialorus/ambasada-rp-w-minsku 
https://www.gov.pl/web/bialorus/ambasada-rp-w-minsku 


WAŻNE! Jeżeli jesteś obywatelem Białorusi przebywającym  
w Ukrainie i z powodu obecnej sytuacji w kraju swojego 
obywatelstwa chcesz uzyskać wizę uprawniającą do wjazdu do 
Polski w celach humanitarnych, postępuj w sposób następujący:

Skontaktuj się telefonicznie lub mailowo z jednym z konsulatów 
polskich w Ukrainie (w Kijowie, Lwowie, Łucku, Winnicy, Odessie 
lub Charkowie, dane na stronie: www.gov.pl/web/ukraina/jak-umo-
wic-sie-na-spotkanie-w-konsulacie).

Konsulat poinstruuje Cię, gdzie możesz złożyć wniosek wizowy.  
Informację w tej sprawie możesz również otrzymać w jednym  
z punktów przyjmowania wniosków wizowych (dane na stronie: 
www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine/).

Więcej informacji uzyskasz na stronie: 
www.gov.pl/web/ukraina/informacja-na-temat-zasad-ubiegania-
-sie-o-wizy-przez-obywateli-bialorusi-

2. UBIEGANIE SIĘ O OCHRONĘ MIĘDZYNARODOWĄ

W jaki sposób można złożyć wniosek o udzielenie ochrony  
międzynarodowej?

w trakcie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
podczas kontroli granicznej (podczas kontroli dokumentów  
należy poinformować funkcjonariusza Straży Granicznej  
o chęci wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ochrony  
międzynarodowej),

podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (należy  
zgłosić się do dowolnego oddziału lub placówki Straży Granicznej  
i poinformować funkcjonariusza Straży Granicznej o chęci wystąpie-
nia z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej), za pośred-
nictwem komendanta oddziału lub komendanta placówki, 

Straży Granicznej, obejmującego terytorialnym zasięgiem działania 
siedzibę strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, aresztu dla cudzo-
ziemców, aresztu śledczego lub zakładu karnego – w przypadku, 
gdy przebywasz w ww. miejscach detencji.

Więcej informacji uzyskasz na stronie: 
www.udsc.gov.pl/uchodzcy-2/uchodzcy/

Do czego muszę być przygotowany(a) po złożeniu wniosku  
o udzielenie ochrony międzynarodowej?

Musisz być przygotowany(a) na:

wykonanie fotografii twarzy (obowiązkowe),

pobranie odcisków palców (obowiązkowe dla osób powyżej 14 roku 
życia),

wykonanie badania lekarskiego i zabiegów sanitarnych,

https://www.gov.pl/web/ukraina/jak-umowic-sie-na-spotkanie-w-konsulacie
https://www.gov.pl/web/ukraina/jak-umowic-sie-na-spotkanie-w-konsulacie
https://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine/
https://www.gov.pl/web/ukraina/informacja-na-temat-zasad-ubiegania-sie-o-wizy-przez-obywateli-bialor
https://www.gov.pl/web/ukraina/informacja-na-temat-zasad-ubiegania-sie-o-wizy-przez-obywateli-bialor
https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/uchodzcy/ 


szczegółowe sprawdzenie osoby (tylko w przypadkach uzasadnio-
nych względami bezpieczeństwa porządku),

indywidualną rozmowę z funkcjonariuszem SG dotyczącą 
okoliczności opuszczenia kraju pochodzenia oraz informacji 
niezbędnych do ustalenia, które państwo będzie odpowiedzialne 
za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 
tzn. czy posiadasz/posiadałeś wizę lub kartę pobytu w jakimś kra-
ju UE, czy zamieszkiwałeś/ubiegałeś się o ochronę w jakimś kraju 
UE, czy masz członków rodziny w jakimś kraju UE

UWAGA! Bądź przygotowany(a) na to, że wszystkie powyższe  
czynności zajmują kilka godzin, czasem nawet cały dzień.

 
Jak w praktyce wygląda składanie wniosku o ochronę  
międzynarodową?

Jeśli nie posiadasz wizy ani innego dokumentu, który uprawnia 
Cię do przekroczenia granicy, a czujesz uzasadnioną obawę, 
że Twoje życie w Białorusi jest zagrożone i nie możesz liczyć na 
ochronę ze strony władz Twojego kraju, możesz ubiegać się  
o ochronę międzynarodową (status uchodźcy).

Przekraczając granicę, musisz powiedzieć polskiej Straży Granicz-
nej (dalej: SG), że chcesz złożyć wniosek o udzielenie Ci ochrony 
międzynarodowej (nadanie Ci statusu uchodźcy). Taką prośbę  
należy wyrazić ustnie w momencie kontroli granicznej – gdy 
funkcjonariusze sprawdzają dokumenty uprawniające do wjazdu. 
Prośbę o ochronę możesz wyrazić w dowolnym języku, używa-
jąc takich słów, jak „azyl”, „ochrona międzynarodowa”, „status 
uchodźcy” i – na tym etapie – tylko krótko dodając, że chodzi  
o zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa i życia w Twoim kraju. 
Zgodnie z polskim i międzynarodowym prawem, w takiej sytuacji 
– nawet jeśli nie masz dokumentów uprawniających do wjazdu – 
SG ma obowiązek wpuścić Cię i zaprowadzić do odrębnego 

pomieszczenia, zapewniającego prywatność rozmowy, w którym 
przyjmie od Ciebie wniosek o udzielenie ochrony międzynarodo-
wej. Będzie to polegało na przeprowadzeniu wyżej wymienionych 
czynności, w tym na wypełnieniu przez SG obszernego, ok. 20 
stronicowego formularza, w którym funkcjonariusz SG będzie  
notował Twoje odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania. 
Pytania będą dotyczyły Twoich danych osobowych, rodzinnych, 
adresu zamieszkania, ostatniej pracy, odbywanych przez Ciebie 
podróży, itd. Najważniejszą częścią będą pytania dotyczące Twojej 
indywidualnej sytuacji w Białorusi – prześladowań czy też oba-
wy przed prześladowaniami – tj. przyczyn, które zmusiły Cię do 
ubiegania się o ochronę międzynarodową oraz obaw i zagrożeń 
związanych z ewentualnym powrotem do Białorusi. Tutaj padną 
też pytania o to, czy poddawano Cię przemocy psychicznej bądź 
fizycznej, w tym seksualnej. To bardzo ważne, by na wszystkie  
pytania odpowiedzieć zgodnie z prawdą i wyczerpująco. Jeśli 
jesteś w złym stanie psychicznym lub z innych powodów nie czu-
jesz się w tym momencie na siłach, by opowiadać o szczegółach 
swojej historii, powiedz o tym funkcjonariuszowi i zasygnalizuj 
tylko najważniejsze rzeczy, dodając, że o wszystkich szczegółach 
opowiesz podczas wywiadu statusowego, który zostanie przepro-
wadzony z Tobą przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców za kilka 
tygodni/miesięcy. Dopilnuj, by zostało to zapisane. Jeśli funkcjo-
nariusz poinformuje Cię o wyczerpaniu miejsca przeznaczonego 
w formularzu na opisanie przyczyn żywionych przez Ciebie obaw 
przed prześladowaniem – możesz poprosić o kartkę i długopis  
i odręcznie napisać dodatkowe wyjaśnienia. Zanim podpiszesz 
wypełniony przez SG formularz, upewnij się, że funkcjonariusz 
zapisał dokładnie to, co chciałe(a)ś powiedzieć. SG ma obowią-
zek komunikować się z Tobą podczas tej czynności w języku dla 
Ciebie zrozumiałym lub zapewnić obecność tłumacza. Protokół 
będzie zapisany po polsku, jednak powinien zostać Ci odczytany 
w języku dla Ciebie zrozumiałym, masz prawo domagać się tego. 

Wjeżdżając do Polski w celu ubiegania się o ochronę międzynaro-
dową, nie musisz mieć wcześniej zorganizowanego adresu 



zamieszkania. Będziesz mieć prawo do mieszkania w ośrodku dla 
uchodźców przez cały czas postępowania o udzielenie ochrony 
międzynarodowej.

Po złożeniu wniosku na granicy w ciągu 2 dni musisz udać się do 
ośrodka recepcyjnego w Białej Podlaskiej prowadzonego przez 
Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców (szczegóły zob. niżej), żeby zare-
jestrować się do systemu pomocy socjalnej i medycznej. 

Jeśli nie chcesz korzystać (lub nie od razu) z pomocy socjalnej 
Urzędu ds. Cudzoziemców, składając wniosek o ochronę, musisz 
podać SG adres, pod którym zamieszkasz. To bardzo ważne, bo 
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców musi mieć adres, pod który bę-
dzie Ci wysyłał korespondencję w sprawie Twojego postępowania 
o udzielenie ochrony międzynarodowej.  

PAMIĘTAJ: SG podczas przyjmowania od Ciebie wniosku o ochro-
nę nie ma kompetencji, by oceniać, czy należy Ci się ochrona mię-
dzynarodowa, czy nie. Jej zadaniem jest wypełnić na podstawie 
Twoich odpowiedzi formularz wniosku o ochronę i przekazać go 
do rozpatrzenia Szefowi Urzędu ds. Cudzoziemców, a Ciebie wpu-
ścić do Polski, gdzie masz prawo i obowiązek przebywać podczas 
całego toczącego się wobec Ciebie postępowania o udzielenie 
ochrony międzynarodowej.

UWAGA! W praktyce, podczas kontroli granicznej polska SG 
często udaje, że nie słyszy/nie rozumie, że ktoś prosi o ochronę 
międzynarodową i zamiast przyjąć wniosek, wydaje decyzję o 
odmowie wjazdu osobom nieposiadającym dokumentów upraw-
niających do wjazdu (najczęściej wizy). Jest to naruszenie prawa, 
ale praktyka pokazuje, że tak się niestety zdarza. W takiej sytuacji 
skontaktuj się z biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjedno-
czonych ds. Uchodźców Przedstawicielstwo w Warszawie (UN-
HCR), biurem Rzecznika Praw Obywatelskich lub jedną z organiza-
cji pozarządowych udzielających pomocy prawnej (namiary  
w tabeli na końcu broszury).

Tylko ja byłem prześladowany/a jestem zagrożony/a prześla-
dowaniem w kraju pochodzenia. Czy mogę zabrać ze sobą do 
Polski żonę/męża i dzieci?

Tak. Nawet jeśli tylko jeden członek rodziny jest/ był zagrożony 
prześladowaniem może wjechać do Polski z najbliższymi członkami 
rodziny. Pamiętaj jednak, aby złożyć wspólny wniosek o udzielenie 
ochrony międzynarodowej. Wówczas Twoja decyzja obejmie 
również Twojego małżonka i dzieci gwarantując im uzyskanie 
takiej samej formy ochrony, jaką Ty uzyskasz.

Kiedy mogę otrzymać status uchodźcy?

Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek 
uzasadnionej, zindywidualizowanej 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. 

Pamiętaj, że w trakcie postępowania będziesz musiał(a) udowod-
nić, że Twoja obawa przed prześladowaniem jest zindywidualizo-
wana (wynika z Twojej indywidualnej sytuacji, a nie tylko z ogólnej 
sytuacji w kraju pochodzenia) i dotyczy co najmniej jednej ze wska-
zanych powyżej przesłanek. 



a) Co oznacza „zindywidualizowana obawa”? 

W trakcie postępowania musisz wykazać, że w przeszłości zo-
stałe(a)ś w kraju pochodzenia poddany(a) prześladowaniu z co 
najmniej jednego ze wskazanych powodów lub istnieje ryzyko, że 
ze względu na aktualną sytuację w Białorusi zostaniesz takiemu 
prześladowaniu poddany(a) w przyszłości.

b) Jak mogę udowodnić, że grozi mi prześladowanie  
w Białorusi?

Pamiętaj, żeby już na granicy, w trakcie wypełniania przez funk-
cjonariusza SG formularza wniosku o udzielenie ochrony między-
narodowej jak najbardziej szczegółowo opisać prześladowanie, 
którego doświadczyłe(a)ś i/lub powody żywionej przez Ciebie 
obawy przed takim prześladowaniem w przypadku powrotu do 
Białorusi lub – podając tylko najistotniejsze punkty – zaznaczyć, 
że o szczegółach opowiesz podczas wywiadu statusowego. 

Następnie, kilka tygodni lub miesięcy po przyjeździe do Polski, 
zostaniesz przesłuchany przez pracownika Urzędu ds. Cudzo-
ziemców na okoliczność powodów, które zmusiły Cię do opusz-
czenia Białorusi. W trakcie przesłuchania (wywiadu statusowego) 
powinieneś jak najbardziej szczegółowo opisać prześladowania, 
których doświadczyłeś. Jeśli Twoje zeznania będą wyczerpujące, 
spójne i będą pozostawały w zgodzie z powszechnie dostępnymi 
informacjami na temat sytuacji w Białorusi – zostaną uznane za 
wiarygodne.

Jeśli podczas składania wniosku o udzielenie ochrony międzyna-
rodowej przed SG zadeklarowałe(a)ś, że byłe(a)ś poddawany(a) 
jakiejkolwiek formie przemocy, Urząd ds. Cudzoziemców powi-
nien zapewnić obecność psychologa podczas przesłuchania oraz 
zapewnić Ci możliwość spotkania z psychologiem jeszcze przed 
przeprowadzeniem przesłuchania statusowego.

Możesz również złożyć w Urzędzie ds. Cudzoziemców dokumenty, 
które potwierdzają Twoje zeznania, o ile je posiadasz, np. możesz 
dołączyć legitymację potwierdzającą przynależność do jednej  
z opozycyjnych partii politycznych, wyrok skazujący za udział  
w demonstracjach przeciwko obecnej władzy, zdjęcia, które 
potwierdzają Twój udział w demonstracjach, itp.

Pamiętaj, żeby zawsze podawać wyłącznie prawdziwe informacje  
i dokumenty. Jeśli nie jesteś czegoś pewien/pewna, np. nie pa-
miętasz dokładnie daty zatrzymania lub opierasz się na informa-
cjach uzyskanych od innych osób – wyraźnie zaznacz taką infor-
mację w protokole z przesłuchania. 

Przed wywiadem statusowym możesz skonsultować się z prawni-
kiem z jednej z organizacji pozarządowych bezpłatnie udzielają-
cych pomocy uchodźcom w Polsce (zob. listę na końcu).

c) Co jeśli powody, dla których obawiam się powrotu do Biało-
rusi są inne lub nie mam możliwości wykazania zindywidualizo-
wanej obawy przed prześladowaniem?

Jeżeli obawiasz się powrotu do Białorusi z innego powodu niż 
obawa przed prześladowaniem ze względu na rasę, religię, naro-
dowość, przekonania polityczne lub przynależność do określonej 
grupy społecznej lub nie masz możliwości wykazania zindywiduali-
zowanej obawy przed prześladowaniem, polskie urzędy wydadzą 
decyzję o odmowie nadania Ci statusu uchodźcy.

Jeśli na podstawie dowodów zgromadzonych w sprawie urzędy 
uznają, że w Białorusi jesteś zagrożony(a) ryzkiem doznania 
poważnej krzywdy  w postaci:

1. orzeczenia kary śmierci lub wykonanie egzekucji,

2. poddania torturom, nieludzkiemu lub poniżającemu 
traktowaniu albo karaniu,



3. poważnemu i zindywidualizowanemu zagrożeniu dla życia lub 
zdrowia wynikającemu z powszechnego stosowania przemocy wo-
bec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrz-
nego konfliktu zbrojnego polskie władze mogą udzielić Ci ochrony 
uzupełniającej (to, obok statusu uchodźcy, druga forma ochrony 
międzynarodowej, zapewniająca Ci w Polsce bardzo podobne 
prawa jak status uchodźcy). Pamiętaj, że ochrona uzupełniająca 
udzielana jest w tej samej decyzji, w której odmawia się nadania 
statusu uchodźcy. Oznacza to, że nie ma osobnego postępowania 
w tej sprawie.

d) Jak długo potrwa całe postępowanie?

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej 
powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wnio-
sku, a w szczególnych przypadkach termin ten może zostać prze-
dłużony do 15 miesięcy. W przypadku wniosku rozpatrywanego 
w trybie przyspieszonym termin na załatwienie sprawy dotyczącej 
udzielenia ochrony międzynarodowej wynosi 30 dni. Jednak  
w praktyce postępowanie to często się przedłuża.

e) Czy po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodo-
wej będę mieć zapewnione miejsce zamieszkania?

Tak, po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 
możesz zamieszkać w jednym z kilkunastu ośrodków dla cudzo-
ziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Pamiętaj, że jeżeli we wniosku o udzielenie ochrony międzynaro-
dowej nie wskazałe(a)ś adresu, pod którym zamierzasz przeby-
wać i nie przebywasz obecnie w strzeżonym ośrodku lub areszcie 
dla cudzoziemców, masz obowiązek stawienia się w terminie 
2 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie ochronny w ośrodku 
recepcyjnym przeznaczonym dla osób ubiegających się o udzie-
lenie ochrony międzynarodowej. W przeciwnym wypadku Szef 
Urzędu ds. Cudzoziemców wyda decyzję o umorzeniu Twojego 
postępowania 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
ul. Dokudowska 19
21-500 Biała Podlaska

UWAGA! W chwili obecnej (stan na 4.09.2020) w praktyce 
jedynie ośrodek w Białej Podlaskiej pełni funkcję ośrodka
recepcyjnego, zatem niezależnie od tego gdzie złożyłe(a)ś 
wniosek o ochronę międzynarodową, musisz udać się w ciągu  
2 dni do ośrodka w Białej Podlaskiej. Jest to ośrodek otwarty,  
z którego masz prawo wychodzić, kiedy chcesz. Jednak nie 
możesz opuścić go na dłużej niż 2 dni bez uzgodnienia tego 
z pracownikami ośrodka, w przeciwnym razie zostaniesz 
skreślony(a) z listy osób uprawnionych do pomocy socjalnej, 
a Twoje postępowanie uchodźcze zostanie umorzone.

Z ośrodka recepcyjnego w ciągu kilku dni/tygodni zostaniesz  
skierowany(a) do jednego z kilkunastu otwartych ośrodków 
pobytowych prowadzonych przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców.

f) Czy jestem uprawniony(a) do pracy po złożeniu wniosku  
o status uchodźcy?

Nie, nie masz prawa do pracy przez pierwsze 6 miesięcy trwa-
nia postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej. Jeżeli 
urzędy nie wydały decyzji w Twojej sprawie przez okres 6 miesięcy 
i nie wynikało to z Twojej winy, masz prawo do uzyskania zaświad-
czenia uprawniającego do wykonywania pracy w Polsce podczas 
postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej.



g) Czy przysługuje mi pomoc finansowa?

Pomoc socjalna z Urzędu ds. Cudzoziemców przysługuje Ci natych-
miast po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 
i trwa aż do zakończenia postępowania, nawet jeśli w jego trakcie 
uzyskasz prawo do pracy na terenie Polski.

W ciągu dwóch dni po złożeniu wniosku należy zgłosić się w celu 
rejestracji do  ośrodka recepcyjnego w Białej Podlaskiej prowa-
dzonego przez Departament Pomocy Socjalnej Urzędu ds. Cudzo-
ziemców. Po kilku dniach/tygodniach zostaniesz przeniosiony(a) do 
jednego z kilkunastu ośrodków pobytowych znajdujących się  
na terenie Polski.

Pomoc socjalna obejmuje m.in. prawo do pomocy finansowej 
(wysokość pomocy jest wskazana w przepisach i nie może być 
zmieniona np. ze względu na Twoją szczególną sytuację), prawo  
do bezpłatnej opieki medycznej (świadczonej obecnie przez  
firmę Petra Medica Sp. z o.o. – na miejscu w każdym ośrodku dla 
uchodźców oraz w wybranych placówkach medycznych), prawo  
do uzyskania pomocy naukowych dla dzieci uczęszczających do 
polskiej szkoły lub przedszkola.

W sytuacji, kiedy zamieszkujesz w ośrodku dla cudzoziemców 
ubiegających się o ochronę międzynarodową nie otrzymujesz 
pomocy finansowej, a jedynie kieszonkowe w wysokości 70 zł. 
 
miesięcznie na osobę dorosłą lub ekwiwalent na żywność  
w wysokości 340 zł miesięcznie dla dzieci uczących się. Wynika  
to z faktu zapewnienia wyżywienia przez ośrodek, w którym  
zamieszkujesz.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możesz ubiegać 
się o przyznanie tzw. „świadczeń pozaośrodkowych”, tj. – zamiast 
miejsca w ośrodku – środków finansowych na wynajem mieszkania 
i samodzielne utrzymanie się poza ośrodkiem. Dowiedz się 
u pracownika ośrodka, w którym mieszkasz, jak się o to ubiegać.

UWAGA! Środki finansowe na zamieszkiwanie poza ośrodkiem 
są bardzo niewielkie i nie uzyskasz od Urzędu ds. Cudzoziemców 
wsparcia w poszukiwaniu mieszkania. Musisz je znaleźć i wynająć 
samodzielnie na wolnym rynku. Są też organizacje pozarządowe 
pomagające w poszukiwaniu mieszkań (zob. w tabeli niżej).

Więcej informacji o formach i wysokości pomocy socjalnej 
uzyskasz na stronie: 
www.udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/system-pomocy-
-socjalnej/

Informacje o opiece medycznej można uzyskać od pracowników 
Petra Medica pod tel. 22 112 02 06.

Podczas postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej 
przysługuje Ci prawo do pomocy socjalnej wyłącznie z Urzędu ds. 
Cudzoziemców. Nie przysługuje Ci prawo do żadnych innych form 
pomocy/zasiłków przysługujących obywatelom Polski. Zyskasz do 
nich prawo dopiero po uzyskaniu statusu uchodźcy lub ochrony 
uzupełniającej.

h) Jeśli moja sytuacja życiowa się zmieni, czy mogę powrócić 
do Białorusi?

Tak. Pamiętaj jednak, że: w chwili kiedy składasz wniosek 
o udzielenie Ci ochrony międzynarodowej w Polsce zobowiąza-
ny(a) jesteś do oddania swojego paszportu do depozytu Szefa 
Urzędu ds. Cudzoziemców. Oznacza to, że jeśli postanowisz 
wrócić do Białorusi w trakcie oczekiwania na decyzję w sprawie 
udzielenia ochrony międzynarodowej, zanim odbierzesz pasz-
port będziesz musiał(a) oczekiwać na wydanie decyzji w sprawie 
udzielenia ochrony/odmowy udzielenia ochrony lub umorzenia 
(zakończenia na Twój wniosek lub z urzędu) postępowania  
w sprawie. Jeśli wrócisz do kraju pochodzenia po nadaniu Ci 
statusu uchodźcy/ udzieleniu ochrony w Polsce, polski Urząd 
ds. Cudzoziemców z urzędu rozpocznie postępowanie w sprawie 
pozbawienia Cię takiej ochrony (zakładając, że – skoro dobrowol

https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/system-pomocy-socjalnej/ 
https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/system-pomocy-socjalnej/ 


nie wyjechałe(a)ś do kraju pochodzenia – to znaczy, że nie 
potrzebujesz już ochrony przed jego władzami).

O czym warto wiedzieć przed tym, zanim stawię się na granicy 
polsko-białoruskiej?

Należy mieć przy sobie paszport zagraniczny (jeśli go posiadasz), 
lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość.

Pamiętaj, że jeśli zadeklarowałe(a)ś wolę złożenia wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej Straż Graniczna nie może 
odmówić Ci prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wyłącznie na tej podstawie, że nie posiadasz dokumentu upraw-
niającego Cię do wjazdu, np. wizy, lub dokumentu potwierdzają-
cego Twoją tożsamość. Jednakże w sytuacji, kiedy nie posiadasz 
żadnego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość i nigdy 
nie składałeś odcisków palców w polskiej placówce dyplomatycz-
nej/polskim urzędzie, istnieje ryzyko, że zostaniesz umieszczony 
w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców celem potwierdzenia 
Twojej tożsamości.

Nie przedstawiaj fałszywych dokumentów, nie utajniaj ważnych 
okoliczności.

Jeśli Cię pobito lub stosowano wobec Ciebie przemoc psychiczną 
bądź fizyczną, w tym seksualną, musisz koniecznie o tym powie-
dzieć Straży Granicznej. Uprawdopodobni to Twoją historię doty-
czącą prześladowań w kraju pochodzenia, a Twoje postępowanie 
będzie prowadzone w trybie dostosowanym do potrzeb osób 
wrażliwych, to znaczy, że w trakcie przesłuchania będzie mógł 
towarzyszyć Ci psycholog, a Ciebie nie będzie można umieścić  
w Ośrodku Strzeżonym.

Więcej informacji o ośrodkach strzeżonych uzyskasz tutaj: 
www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-211-monitoring-osrodki-
-strzezone.pdf

Nie podpisuj dokumentów, których treści nie rozumiesz lub się  
z nią nie zgadzasz.

Jeśli nie mówisz po polsku, we wszystkich czynnościach, które 
Ciebie dotyczą, powinien uczestniczyć tłumacz z języka, który 
rozumiesz, chyba że funkcjonariusz/urzędnik w wystarczającym 
stopniu włada Twoim językiem. Masz prawo żądać zmiany tłuma-
cza, jeśli źle się z nim rozumiesz (lub wcale).

Masz prawo do kontaktu z prawnikiem. Poproś o możliwość wyko-
nania telefonu do prawnika bądź organizacji pozarządowych, albo 
biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodź-
ców – Przedstawicielstwo w Warszawie lub Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich.

http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-211-monitoring-osrodki-strzezone.pdf 
http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-211-monitoring-osrodki-strzezone.pdf 


Organizacje i instytucje zajmujące się 
m.in. pomocą i wsparciem osób 

ubiegających się o ochronę międzynarodową

ul. Przemysłowa 30
00-450 Warszawa
tel. +48 22 628 6930
polwa@unhcr.org 
www.unhcr.org/pl/

ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51
01-204 Warszawa 
tel. +48 22 621 51 65 
biuro@interwencjaprawna.pl 
www.interwencjaprawna.pl

ul. Wiejska 13 lok. 3
00-480 Warszawa
tel. +48 226 227 701
+48 605 140 861
+48 883 200 856
dombelaruski@gmail.com 
www.belaruskidom.eu/pl/kontakt/

ul. Mazowiecka 12 lok. 23
00-033 Warszawa
tel. +48 668 936 213
info.cbs@protonmail.com 
kansulat.cbs@protonmail.com

ul. Św. Marcin 78 lok. 421
61-809 Poznań 
tel. +48 503 979 758
office@migrant.poznan.pl 
www.migrant.poznan.pl/pl/o-nas/

Wysoki Komisarz Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców
(Agencja ONZ ds. Uchodźców)

Stowarzyszenie Interwencji 
Prawnej (pomoc prawna,  

integracyjna, tłumaczeniowa)

Fundacja Białoruski Dom

Cenrtum Białoruskiej 
Solidarności

(pomoc integracyjna, 
psychologiczna, edukacyjna, 

tłumaczeniowa, prawna)

Centrum Badań nad Migracjami 
na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

– Migrant Info Point

Centrum Pomocy Prawnej 
im. Haliny Nieć

(pomoc prawna)

Fundacja La Strada  
– Fundacja przeciwko  

Handlowi Ludźmi
i Niewolnictwu

Fundacja Ocalenie 
(pomoc integracyjna, 

psychologiczna, 
mieszkaniowa, 

edukacyjna, 
tłumaczeniowa, 

prawna)

Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka
(pomoc prawna)

Fundacja Instytut 
na rzecz  Państwa Prawa

(pomoc prawna)

ul. Krowoderska 11 lok. 7
31-141 Kraków
tel. +48 12 633 72 23
biuro@pomocprawna.org 
www.pomocprawna.org/kontakt

skrzynka poczta nr 5
00–956 Warszawa 10
tel. +48 22 628 99 99 
strada@strada.org.pl 
www.strada.org.pl/ 

Krucza 6 lok. 14a
00-537 Warszawa 
tel. +48 22 828 04 50 
biuro@ocalenie.org.pl 

ul. Sadowa 8
18-400 Łomża 
tel. +48 86 214 16 57 
lomza@ocalenie.org.pl
www.ocalenie.org.pl/kontakt 

ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa 
tel. +48 22 556 44 40  
hfhr@hfhrpol.waw.pl 
www.hfhr.pl/kontakt/ 

ul. Chopina 14 lok. 70
20-023 Lublin
tel. +48 81 743 68 00
www.panstwoprawa.org/ 

https://www.unhcr.org/pl/ 
https://interwencjaprawna.pl/
http://www.belaruskidom.eu/pl/kontakt/
http://www.migrant.poznan.pl/pl/o-nas/
http://www.pomocprawna.org/kontakt
https://www.strada.org.pl/
http://www.ocalenie.org.pl/kontakt 
http://www.hfhr.pl/kontakt/
https://panstwoprawa.org/


ul. Wiejska 12
00-490 Warszawa 
tel. +48 22 62 38 154 
iomwarsaw@iom.int 
Migrant Info: +48 22 490 20 44
www.poland.iom.int/

ul. Wilcza 35/41 lok. 29
00-678 Warszawa
tel. +48 22 635 08 98 
info@multiocalenie.org.pl  
www.multiocalenie.org.pl 

ul. Szpitalna 5 lok. 14
00-031 Warszawa
tel. +48 22 110 00 85
info@forummigracyjne.org 
www.forummigracyjne.org

Warszawa
Kontakt przez FB Chlebem i Solą:
www.facebook.com/polacydla-
uchodzcow/
kontakt@polskagoscinnosc.org

ul. Paulińska 4/8
50-247 Wrocław
tel. 71 307 03 35 
nomada@nomada.info.pl  
punkt poradniczy: 
counselling@nomada.info.pl 
tel. do punktu:  791 576 459
(w godzinach 10.00 – 17.00)
www.nomada.info.pl

Międzynarodowa Organizacja 
ds. Migracji (IOM) (pomoc  
w dobrowolnym powrocie)

Multiocalenie

Fundacja Polskie Forum 
Migracyjne (PFM)

(pomoc psychologiczna, 
integracyjna, prawna, 

punkt informacyjny)

Fundacja Polska 
Gościnność (Chlebem i Solą)

(pomoc w poszukiwaniu 
mieszkań, praca 

edukacyjna z dziećmi)

NOMADA 
Stowarzyszenie na rzecz 

Integracji i Społeczeństwa 
Wielokulturowego

(informacja, pomoc prawna)

Stowarzyszenie Homo Faber
(wszechstronne wsparcie 

migrantów)

Centrum Wsparcia 
Imigrantów i Imigrantek

(wszechstronne wsparcie 
migrantów)

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro: Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie (mapa) 
ul. Bursaki 12
20-150 Lublin
pok. 108 (koło dziekanatu, I piętro)
tel. 602 430 868 
(środy, czwartki, piątki
w godzinach 9:00 – 15:00) 
info@hf.org.pl 
www.hf.org.pl

ul. Gdyńskich Kosynierów 11 lok. 1 
80-866 Gdańsk
tel. 512 949 109
centrum@cwii.org.pl
poniedziałek 12.00 – 20.00
wtorek, środa, czwartek 
12.00 – 18.00
druga sobota miesiąca 
10.00 – 16.00
www.cwii.org.pl/

ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel. +48 22 583 66 00 
rpd@brpd.gov.pl
www.brpd.gov.pl/

ul. Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. +48 22 55 17 700
biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl/

http://www.poland.iom.int/ 
http://www.multiocalenie.org.pl
http://www.forummigracyjne.org
http://www.facebook.com/polacydlauchodzcow/
http://www.facebook.com/polacydlauchodzcow/
https://nomada.info.pl/
https://www.google.com/maps/place/Wy%C5%BCsza+Szko%C5%82a+Przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci+i+Administracji+w+Lublinie/@51.2702984,22.5672054,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x41bd88185bb53925!8m2!3d51.2702984!4d22.5693941?hl=pl-PL
http://www.hf.org.pl
http://www.cwii.org.pl/
http://www.brpd.gov.pl/ 
https://www.rpo.gov.pl/


projekt graficzny: Izabela Łęska
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